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RESUMO 

  

A dissertação investiga o projeto de mediação de conflitos na PMERJ, a partir de sua inserção 

na política de segurança pública denominada Unidades de Polícia Pacificadora. Refletimos a 

atuação do policial como gestor de conflitos nos ambientes de favela, o compartilhamento de 

suas moralidades, com as tensões dele resultantes, e o uso das ferramentas de mediação de 

conflitos como mecanismo de redução de tensões entre moradores. Investigamos a atuação 

dos policiais incumbidos da missão de realizar as mediações, a partir de casos particulares, 

onde pudemos observar a atuação deles diretamente na gestão de conflitos, procurando 

generalizar seus resultados para outras áreas de atuação da PMERJ.  
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ABSTRACT 

  

This dissertation investigates the project of conflict mediation in the PMERJ, contextualizing 

its insertion in the policy of public security denominated Pacifier Police Units. We reflect on 

the role of the police officer as conflict manager in the communities, the sharing of their 

moralities, the resulting tensions, and the use of conflict mediation tools as a mechanism to 

reduce conflicts among local residents. We investigated the actions of the police responsible 

for the mission of mediation, based on particular cases, where we could observe their actions 

directly in the management of conflicts, seeking to generalize their results to other areas of 

PMERJ performance. 
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INTRODUÇÃO 

 

Como em qualquer aglomeração urbana, os moradores das Favelas cariocas 

vivenciam inúmeros conflitos diariamente, que são resolvidos, administrados, perpetuados ou 

suprimidos geralmente com pouca influência da institucionalidade. No entanto, após a 

instalação das UPP’s em diferentes comunidades, um outro ator passou a partilhar a 

experiência de vivenciar esses conflitos e de atuar cotidianamente junto a eles: o Policial 

Militar.  

As Favelas são locais de moradia, trabalho e lazer, ou seja, espaços onde acontece a 

socialização de muitas experiências, que são marcadas por tradições locais e são reproduzidas 

muitas vezes sem que se deem conta do que aquilo representa. O Direito, em vários 

momentos, também é produzido desta maneira: longe do Estado, mas amplamente admitido 

na prática social estabelecida. 

Pretendo pensar, de início, de que forma os conflitos sociais, que envolvem 

mobilizações de defesa da posse/propriedade, de legitimação pessoal ou social, de produção 

normativa, além de retóricas jurídicas, revelam diferentes perspectivas e significações acerca 

de um mesmo espaço e das construções sociais sobre ele.  

Igualmente, pensar  sobre o modo como as diferentes visões, envolvendo a forma de 

relação com o espaço e com o outro, se articulam com os processos de produção, 

compreensão e reivindicação de direitos de propriedade/possessórios, podem fornecer chaves 

para análise e compreensão quanto à maneira que tradicionalmente os conflitos são resolvidos 

ou gerenciados neste contexto.  

Neste complexo tecido social, insere-se a figura do policial militar que passa a 

figurar como “gestor policial” das Favelas destinatárias da política de segurança pública 

inaugurada no Morro Dona Marta em 2008  e logo depois denominada Unidades de Polícia 

Pacificadora, cuja proposta sinalizava, ao menos em tese, a pretensão de tornar o policial 

militar ator importante na senda da administração dos conflitos.  

Tal pretensão se constituiu politicamente. De um lado, mediante disposições 

normativas constantes nos decretos que criaram as UPP’s, que elencam suas prioridades e 

objetivos e, de outro, apoiada em vultosas estratégias de marketing e ampla divulgação para 

sensibilização da sociedade carioca.   

Para tal iniciativa operar como alardeado, era fundamental que esses policiais 

tivessem habilidades para compreender as culturas dos locais onde passariam a atuar e 



10 
 

conseguir lidar com os conflitos emergentes do contraponto entre tais culturas e dinâmicas 

sociais, com as crenças, valores e tradições que são experimentadas e ostentadas pela própria 

Corporação à qual pertencem.  

Toda essa complexa trama de articulações político-jurídico-institucionais, permeadas 

por tradições que não raro ignoram o Estado, são atravessadas e confrontadas pelas liturgias e 

modos de operar do Sistema de Justiça, que se ocupa dos conflitos de uma maneira geral com 

pouco entusiasmo, exceto quando eles convertem-se em crimes, pois passa a atuar 

repressivamente, orientado por procedimentos jurídicos que segregam e contrapõem os 

sujeitos, contribuindo reforçando uma sociabilidade repressora, competitiva e violenta.   

Em contraposição a esta representação e prática da polícia e da justiça, o Ministério 

Público do Rio de Janeiro e a Policia Militar introduziram a atividade de mediação de 

conflitos no contexto das UPPs no Rio de Janeiro. O objetivo da pesquisa é compreender e 

problematizar a forma como os policiais militares representam a Mediação de Conflitos como 

atividade policial e de que forma aplicam as ferramentas negociais aos conflitos que lhes são 

apresentados nas UPP’s, com ênfase nos conflitos que traduzem relações continuadas, 

investigando de que maneira tal atuação é atravessada pela cultura própria da PMERJ e quais 

impactos e desconfortos produz nesses profissionais. Interessa, portanto, refletir sobre a forma 

como os policiais apropriam-se, ressignificam e aplicam os princípios da Mediação de 

Conflitos no tratamento dos conflitos de proximidade nas favelas “pacificadas”.  

No curso das investigações e análises, evidenciou-se uma imbricação da proposta de 

policiamento “pacificador”, com um contexto de securitização da cidade, ampla privatização 

dos espaços públicos e exclusão das manifestações sociais dos corredores que conectam locais 

de grandes eventos; aqui, refiro-me, sobretudo, aos Jogos Olímpicos e à Copa do Mundo 

FIFA 2014.O projeto UPP parece-nos figurar, no aspecto da segurança pública, como 

expressão estética de uma política mais ampla que toma o Rio de Janeiro como uma 

commodity que foi ofertada no mercado internacional para investimento especulativo, dentro 

de um cenário de competição das cidades por investimentos estrangeiros. Segundo Maricato 

(2014), era 

necessária uma articulação entre a reestruturação urbana e a diminuição dos 

conflitos urbanos, com vistas à recuperação do controle social e territorial de 

determinadas áreas, redimensionando a imagem da cidade e de seus 

governantes de forma que evidencie que o poder estatal se faz presente em 

toda a cidade. 
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Para situarmos a análise, partiremos da contextualização da política de segurança 

pública denominada “Unidades de Polícia Pacificadora”, localizando-a como parte de uma 

política urbana, a partir das modificações que foram promovidas na cidade, sobretudo a contar  

de 2007, em função do anúncio do Brasil como país sede da Copa do Mundo FIFA 2014 e do 

Rio de Janeiro como cidade sede dos Jogos Olímpicos de 2016.  

 Em sequência, a partir de experiências concretas, resgatamos o modo operacional do 

sistema judicial para alguns dos conflitos experimentados nas Favelas e fazemos seu 

contraponto com a atuação baseada nas técnicas e princípios da Mediação de Conflitos. 

Passamos, então, a ponderar e apresentar uma problematização inicial da ascensão e 

fortalecimento das metodologias de resolução de conflitos negociadas, como “alternativa” à 

adjudicação judicial, notadamente depois da publicação das leis de mediação e do Código de 

Processo Civil, ambos em 2015, como parte de uma inciativa que tende a esmaecer os limites 

entre os espaços públicos e os privados para tomada de decisão.  

No campo penal, já haviam sido aprovadas em 2013 as leis 12.846/13 e 12.850/13, 

que viabilizaram a negociação de sanções e benefícios, nos casos de atos contra a 

Administração Pública, e de penas e de benefícios nos crimes envolvendo grupos criminosos. 

A aplicação com mais destaque desta legislação encontra-se no conjunto de procedimentos 

que compõe a chamada “operação lava-jato”, nos quais as penas e benefícios dos delatores 

foram negociadas entre os órgãos de persecução penal (Ministério Público e polícia Federal) e 

os criminosos, dispensando avaliação de mérito por parte do juiz. 

 A partir de uma retórica que identifica processos judiciais com espírito ou postura 

inquisitorial e competitiva, numa ambiência de disputas, onde todos perderiam, os Tribunais 

passaram a estimular os processos negociados, justificando que as soluções negociadas 

serviriam para desenvolver uma lógica colaborativa na sociedade, tendo em vista que há no 

judiciário cerca de 100 milhões de processos em curso, ou seja, aproximadamente um 

processo para cada dois habitantes (CNJ, 2015).  

A prática judiciária, no entanto, revela que essas metodologias de resolução de 

conflitos têm sido instrumentalizadas para atender a necessidade do Judiciário em reduzir seu 

acervo de processos e dificultar a distribuição de novas ações, em vez de fomentar a redução 

da alardeada litigiosidade entre os brasileiros. 

Do ponto de vista econômico, as negociações – diretas ou intermediadas -, servem 

para aumentar a ingerência dos poderes econômicos na concretização de seus interesses, 
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ficando reduzida a incerteza advinda da interpretação judicial. Além disso, tais processos 

viabilizam uma solução mais breve, dando mais previsibilidade (inclusive e especialmente na  

área criminal) para investidores e grandes empresas, o que se notabilizou no período dos 

grandes eventos. Quando pactuada com o Poder Público, tais negociações podem servir para 

limitar o controle das contas e ações dos órgãos executivos,  na medida em que a forma 

consensual ostenta a estética de resultados de beneficio mutuo e com controle posterior 

reduzido, com grande influência sobre os meios de comunicação em massa.   

A estabilização econômica e social foi um norteador desse período em que a cidade 

esteve no foco de grandes investimentos públicos e eventos internacionais passaram a vendê-

la como produto de primeira linha para investidores internacionais. As obras do Porto 

Maravilha, na zona portuária, junto ao centro da cidade, e a construção das arenas olímpicas 

no terreno que abrigava o tradicional Autódromo Internacional de Jacarepaguá, ambas as 

áreas de altíssimo interesse pelo capital especulativo imobiliário, são expoentes desse período.  

Explorando tais problematizações, avançamos em busca de compreender e explorar as 

representações que os policiais militares que desenvolvem ou desenvolveram a atividade de 

Mediação de Conflitos têm desse trabalho, como eles o desenvolviam e que potencialidades 

enxergavam nele. 

O militarismo e sua lógica de ordem e disciplina, quando usadas para contenção de 

insatisfações sociais, aliado a técnicas de negociação importadas do campo econômico, ainda 

que possam ter sido implementadas de maneira incipiente, convergem para um mesmo projeto 

cidade, voltada para a vitrine de um lugar seguro para investimentos e investidores, longe das 

convulsões sociais próprias dos locais onde há alta concentração de rendas e negação de 

acesso a bens e serviços por parte significativa da população.  

A proposta desta dissertação é discutir sobre essas práticas, a partir da descrição e 

reflexão sobre algumas dessas experiências desenvolvidas nas UPP’s entre 2013 e 2015, que 

pode contribuir para a avaliação desta política pública e revelar sistemas de ação. 

 

Minha inserção no campo  

 

Sou aluno do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito (PPGSD) da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) desde 2016, com graduação em Direito concluída em 



13 
 

2010. Minha atuação profissional no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) 

começou em 2008, antes mesmo da conclusão do bacharelado em Direito, onde atuava como 

“assessor jurídico” das Promotorias de Justiça Cíveis e de Família de Santa Cruz, no Rio de 

Janeiro. Minha atividade envolvia pesquisa e elaboração de minuta de peças processuais em 

suporte ao trabalho dos Promotores de Justiça que ali atuavam.  

Minha experiência com processos judiciais, no entanto, começou dois anos antes, em 

2006, quando fui estagiário na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPGE). 

Desde essa época pude experimentar os processos judiciais em conflitos, notadamente os que 

traduziam relações continuadas, e perceber seus limites,  suas possibilidades e sua efetividade 

na resolução deles, o que, em última análise, seria a finalidade última do Direito, conforme 

sustenta a retórica jurídica.  

No campo das relações continuadas, o tratamento judicial oferecido aos casos tinha 

baixa efetividade, especialmente, quando já se registrava uma historiografia densa desses 

conflitos e eles estavam muito escalados. A escalada do conflito consiste no agravamento 

progressivo de um conflito, onde as reações são mais agudas (e, por vezes, violentas) do que a 

ação que lhe antecedeu (Ury, 1991).  

Os processos judiciais, com sua dinâmica de teses e antíteses, pedidos e defesas, são 

terrenos férteis para que essa interação se converta em ataques, defesas e contra-ataques. O 

conflito judicializado, isto é, submetido à apreciação judicial e sujeito, portanto, à decisão de 

um juiz, reduz a relação social, na medida em que a limita superficialmente ao objeto em 

disputa no processo. Uma vez que, por regra, cabe ao autor de um processo definir o objeto da 

disputa, é comum que relações e interesses da parte contrária não sejam discutidas e 

apreciadas no mesmo processo, gerando, então, novas demandas judiciais para dar conta 

daquela relação social travada entre os atores.  

As partes em dissenso tentam convencer o julgador e conformar o conteúdo da 

decisão. Longe de produzir um espaço dialogal, onde se poderia buscar o consenso, a partir do 

entendimento, o processo judicial tem fomentado ser o conflito um espaço de disputas, de 

contraposição e não de construção conjunta.  

Assim, o conflito que seria o campo da diferença, como sinaliza PAES (2017. p.118), 

uma vez conformado dentro da práxis judicial, passa a ser o campo da disputa, animado pelas 

lógicas de vencedores e perdedores. Isso porque toda a chave de análise poderia ser resumida 

à dualidade lícito/ilícito, cabendo ao juiz decidir – a partir das provas colhidas no processo – 

decidir qual norma de conduta foi violada, quem a violou e qual a sanção correspondente.  
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Por conta dessa inquietação quanto à efetividade do resultado judicial, passei a me 

dedicar ao estudo e pesquisa da Mediação de Conflitos, como complemento e alternativa à 

jurisdição estatal, a partir de 2010. Em 2012, passei a refletir sobre a possibilidade de essas 

ferramentas serem aplicadas no contexto das Favelas, dialogando com a segurança pública, 

pensando inicialmente em conflitos sociais que ensejassem processos criminais nos Juizados 

Especiais Criminais. 

Já no início dessa jornada, tive que conviver com críticas no sentido de que aquilo 

era uma perda de tempo e não era papel do MP esse tipo de atuação. Essa crítica também foi 

dirigida aos policiais que atuam com Mediação de Conflitos, o que pode revelar que este 

instituto ainda tem longo percurso para entrar de vez na agenda da Segurança Pública.  

Em outubro 2012, no então recém-criado Grupo de Mediação e Resolução de 

Conflitos do MPRJ, órgão criado pela Resolução GPGJ nº1761/2012 e que atualmente se 

chama Centro de Mediação, Métodos Autocompositivos e Sistema Restaurativo – CEMEAR, 

por força da transformação operada pela Resolução GPGJ nº2106/17, passei a desempenhar as 

funções de Mediador de Conflitos com designação para atuação nas áreas de UPP e na 

Coordenadora de Polícia Pacificadora, a partir de novembro daquele ano.  

Na ocasião, haviam 28 UPP’s instaladas e comemorava-se, ainda que 

preliminarmente, a redução significativa da criminalidade violenta na cidade (ISP, 2018), 

muito embora houvesse ainda longo percurso para um atendimento mínimo das necessidades 

sociais dos moradores das Favelas com UPP, conforme evidenciado pelo Secretário de 

Segurança que implementou o projeto (BELTRAME, 2011). 

Minha inserção efetiva no campo se deu por intermédio de um convenio firmado 

entre a Secretaria de Estado de Segurança (SESEG) e o Ministério Público do Estado do Rio 

de Janeiro (MPRJ), em dezembro de 2012, com o intuito de desenvolver, aprimorar e 

incentivar os tratamentos adequados de conflitos nessas áreas. O papel do MPRJ era fomentar 

a prática de Mediação de Conflitos, com base nas técnicas próprias dessa atividade, 

desenvolver essa atuação em suporte aos policiais com ela atuavam e fiscalizar sua prática, 

seja presencialmente, quando possível, seja a posteriori, ratificando ou não os acordos 

produzidos nas UPP’s.  
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Apresentação do campo de pesquisa 

Os dados, experiências e representações que serão explicitados e problematizados 

referem-se às interações diretas com os policiais militares que atuaram nas UPP’s no período 

de 2013 a 2015, sobretudo nas unidades em que tivemos a possibilidade de conviver, como o 

Jardim Batan, Borel (abrange Morro do Cruz e Chácara do Céu), Rocinha, Mangueira, 

Chapéu Mangueira/Babilônia e Barreira do Vasco/Tuiuti. Além delas, boa parte da coleta de 

dados se deu nas dependências da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), onde eu atuei 

em 40% do tempo destinado a este trabalho.  

A Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) foi criada através do decreto 42.787, 

de 6 de janeiro de 2011, e tem como principal objetivo coordenar a implementação e as ações 

operacionais das Unidades de Polícia Pacificadora da Polícia Militar do Estado do Rio de 

Janeiro (PMERJ), bem como avaliar e monitorar o funcionamento delas, além de organizar 

administrativa e operacionalmente todas as UPP’s – que chegaram 38 unidades no auge do 

projeto. Igualmente, é de onde emergem as diretrizes funcionais que deveriam ser observadas 

pelos comandantes de cada UPP, dentre elas a atividade de Mediação de Conflitos, que foi 

atribuída aos policiais e estruturada em dezembro de 2012 por ato interno do Coordenador de 

Polícia Pacificadora.  

Assim, nossa experiência junto à Mediação de Conflitos na PMERJ articula 

experiências dentro das áreas de UPP, bem como algumas desenroladas dentro da CPP, que 

tem por atribuição coordenar as ações nas unidades de policia pacificadora.  

O campo de pesquisa revelou que a proposta de “Polícia Pacificadora” não é um 

projeto homogêneo.  Cada UPP guarda particularidades que refletem a natureza dos conflitos, 

forma como eles são trabalhados e desenhados nas respectivas localidades e repercutem nelas. 

Isso porque cada Favela tem sua própria historia e construção cultural, sendo necessária a 

compreensão desse arcabouço cultural para que se possa intervir prudentemente na realidade.  

De igual maneira, os efetivos policiais destinados às UPP’s foram “selecionados” de 

diferentes formas. Para a composição da tropa das primeiras UPP’s, o efetivo foi composto 

por nomes que eram indicados pelos comandantes dos diversos batalhões de policia militar, 

como forma de reunir rapidamente quantitativo de policiais para deflagrar o projeto.  

Segundo os próprios policiais com os quais estive à época nas UPP’s e na CPP, 

narrativa reforçada nos grupos focais de setembro de 2017, os comandantes viram na 

oportunidade uma chance de “se livrar” dos policiais que lhes traziam dificuldades nos 
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batalhões. Nas palavras de nossos interlocutores, tais policiais foram “bicados” dos batalhões 

por seus comandantes.  

Posteriormente, passaram a integrar as UPP’s os policiais recém-incorporados à 

corporação. A ideia noticiada era de que eles seriam menos resistentes à proposta de 

proximidade com a comunidade, uma vez que não vinham com os “vícios do batalhão”. Tal 

ideia também foi propagandeada com a finalidade de reduzir a resistência entre os moradores 

ao policiamento comunitário. A prática, no entanto, de solicitar aos batalhões oferta de 

policiais para as UPP’s nunca cessou de fato. Apenas foi reduzida por um tempo. Chegou-se a 

noticiar a intenção de criar uma “nova polícia” liberta dos maus hábitos dos policiais dos 

batalhões. A prática da UPP, entanto, revelou que essa proposta se inverteu e a “nova polícia” 

foi colonizada pelos hábitos consolidados na corporação.  

Uma grande parte da complexidade deste trabalho reside nestas particularidades, eis 

que o pluralismo jurídico (Santos, 2017) opera de distintas maneiras e com conteúdos 

diversos em cada local, de modo que nem sempre uma solução aplicada num lugar pode ser 

simplesmente exportada para outro. É necessário um filtro que depure a sua aplicabilidade e 

sensibilidade para que sejam promovidos os ajustes oportunos, sempre que necessário.  

A CPP está localizada em Bonsucesso, em terreno que compreende um quarteirão 

inteiro, às margens do Complexo do Alemão, um dos maiores e mais conflagrados conjuntos 

de favelas do Rio de Janeiro, local que coleciona altíssimo índice de letalidade violenta, 

conforme dados do Instituto de Segurança Pública (ISP, 2015) e que anteriormente havia 

ocupado as manchetes nacionais por ter sido palco do assassinato do jornalista Tim Lopes em 

2002. 

Este complexo voltou aos noticiários nacionais em 2010, quando foram filmadas a 

cenas que repercutiram internacionalmente, nas quais foi possível ver dezenas de criminosos 

portando armamentos de guerra e correndo por trilhas abertas no topo do morro fugindo das 

forças de segurança no momento da instalação da UPP, cujas imagens foram fartamente 

divulgadas na imprensa nacional, repercutindo internacionalmente. Antes do terreno ser 

cedido para as forças de ocupação do Exército Brasileiro, no mesmo local, funcionava a 

fábrica da Coca-Cola. 
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A CPP foi estruturada em contêineres de metal, não havia – e ainda não há - estrutura 

de alvenaria. Tudo era provisório e tinha esta estética precária. Em 2012, as estruturas de 

metal eram justificadas pela necessidade de as atividades começarem, o que não poderia 

aguardar a construção civil de prédios e estruturas. Outra justificativa é que, com o início das 

atividades, poderiam ser verificadas as reais necessidades para funcionamento da CPP e elas 

pudessem constar do projeto de construção dos prédios. No entanto, essa provisoriedade já 

tem 7 anos e, sobretudo a partir de 2015, entrou em acentuado ritmo de sucateamento. A meu 

ver, o sucateamento das estruturas físicas da PM reflete o sucateamento do projeto como um 

todo, inclusive nas suas propostas políticas.  

A atividade da Mediação de Conflitos começou sendo desenvolvida CPP já em fins 

de 2012, numa sala composta de antessala e sala principal, com banheiro e filtro de água 

refrigerado. Filtro este que fui descobrir quase um ano depois de iniciadas as atividades havia 

sido retirado de um setor da CPP, onde trabalhavam quase duas dezenas de policiais 

diariamente e que – da noite para o dia – ficaram sem ter água gelada para beber durante o 

expediente. Ao saber dessa peculiar informação, passei a entender o porquê de muitos 

policiais resistirem à nossa presença na CPP. Pensava ser exclusivamente por conta da 

atividade fiscalizadora que o MP exerce sobre a polícia, mas naquele momento não era. Eles 

estavam indignados com o ato do comandante de priorizar o MP, deixando os policiais sem 

água gelada durante o serviço.  

Vizinhos de porta, funcionava a psicologia da PM, que atendia policiais que tivessem 

se envolvido em confrontos armados, dentre outros quadros. Havia outro salão anexo, sem 

utilização naquele momento e que foi usado pela Mediação como sala de espera para crianças 

e acompanhantes. Ao todo eram 3 salas e 3 banheiros no contêiner, uma utilizada pelo MP, 

outra pela psicologia e uma terceira e a maior delas, ficou para sala de espera. 

A partir de doações de pessoas próximas, a sala de espera foi decorada com 

brinquedos, mesas baixas para crianças, conjuntos de materiais para colorir, livros etc. O 

comando da CPP ajudou a alocar dois aparelhos de ar condicionado nesta sala de espera para 

colaborar com algum conforto para os que lá aguardavam. Com o incremento desse espaço, 

sobretudo com a climatização, logo ele passou a ser partilhado com os policiais que 

aguardavam atendimento no setor de psicologia e, embora essa presença tenha gerado algum 

desconforto inicial com as partes que aguardavam a mediação, logo isso foi sendo 

administrado e a presença deles nunca impediu ou embaraçou o atendimento. 
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A sala da Mediação era mais ao fundo do contêiner. Havia ainda uma longarina na 

entrada para acomodar as pessoas que estivessem aguardando atendimento. A manutenção do 

espaço físico não era um primor, mas era o suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos, 

bem iluminada e climatizada, permitia o acesso fácil por ser no primeiro pavimento da 

construção. A guarda na entrada da Organização Policial Militar (OPM) fazia as vezes de 

recepção e anunciava a chegada das pessoas, o que facilitava o controle e registro das pessoas 

que entravam e saiam. Como a guarda era composta sempre por policiais diferentes, tínhamos 

que todos os dias avisá-los de que estávamos aguardando pessoas para a mediação. A 

construção desse fluxo se deu na prática, sem qualquer ato formal, tudo negociado na hora e 

com quem estivesse responsável pela guarda, e nunca soubemos de qualquer constrangimento 

que fosse imposto aos mediandos. 

Entre 2013 e 2014 (aproximadamente 13 meses no campo), o acesso à tropa era 

franqueado pelo Comandante da unidade que não impunha qualquer dificuldade quanto a isso. 

Tínhamos contato com a seção de ensino, local administrativo que cuidava dos projetos de 

pesquisa, dentre eles a Mediação. Tal seção funcionava como ponto de convergência de 

policiais das mais diversas UPP’s que buscavam informações, levavam documentos de 

expediente ou pretendiam esclarecer dúvidas quanto ao policiamento de proximidade. Eram 

frequentes os contatos com a seção que cuidava da comunicação social da CPP (P5) e com o 

serviço reservado (P2).  

Aproveitei essa frequência de policiais para verificar como a mediação vinha sendo 

desenvolvida e quais as dificuldades e resultados eles estavam obtendo. Na maioria das vezes, 

tais conversas acabavam por se limitar às peculiaridades encontradas por cada UPP. Ali já se 

começava a descortinar o fato de que as comunidades eram profundamente diferentes e 

tinham expectativas igualmente diferentes em relação à atuação policial.   

Quando chegamos ao campo, fomos logo recebidos pelo comandante da CPP, que 

fez questão de nos apresentar ao espaço e toda a base, acompanhado dos policiais que seriam 

nossos principais interlocutores dali para diante. Eram um capitão, um sargento, um cabo e 

dois soldados. Todos foram muito corteses e receptivos e, naquele momento, eu me 

perguntava se o entusiasmo era com o trabalho que pretendia desenvolver ou uma deferência 

em função da instituição que representava.  
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Após as apresentações de praxe, fui convidado para conhecer a base da UPP do 

Alemão, indo até ela com o teleférico recém-inaugurado, que fazia a ligação da comunidade 

com a linha de trem do bairro de Bonsucesso. As viaturas me levou da CPP até a estação de 

trem, local de transferência e junção entre a linha férrea e o teleférico. Ao chegar, o coronel 

deu ordem para que os outros policiais seguissem para a UPP do Alemão com o carro que me 

trouxe ao teleférico, que os encontraria lá.  

Estranhei que naquele momento apenas o coronel nos acompanhasse. Ainda sob forte 

receio, notei que seu coldre estava vazio, isto é, o comandante da CPP estava circulando de 

farda, sem colete e desarmado rumo à favela. Naquele momento fingi confiar no entusiasmo 

de nosso anfitrião e segui junto com ele até a base da UPP, como ele planejara. No íntimo, 

torcia fervorosamente para que nada acontecesse, embora não tivesse a certeza de nada, 

apenas o otimismo da fé. Durante todo o trajeto, ele falou do projeto UPP, de suas iniciativas 

e de alguns objetivos que pretendia alcançar, e fazia isso nos apontando a partir do bondinho 

onde eram os pontos mais críticos e explicando como estavam naquele momento.  

Descemos na estação do Alemão e seguimos acompanhando o oficial fardado e 

desarmado, dentro de uma das mais perigosas favelas do Rio de Janeiro. Não conseguia 

pensar em outra coisa, senão como aquilo era possível e o que isso significava para aqueles 

moradores e para os residentes no entorno do Alemão. Qualquer pessoa que já tenha entrado 

numa Favela carioca sabe o peso que o simbolismo que isso tem. Ao olhar alguns rostos nas 

ruas durante a caminha, percebi que não era somente eu que achava a cena desconcertante.  

Durante o trajeto, ele contou sobre a comunidade, os conflitos locais e as demandas a 

dirigidas à polícia pelos moradores. Dizia querer estreitar os laços com eles e, com isso, 

melhorar a imagem da PM junto ao local. Cria que, se a comunidade se mantivesse sem 

confrontos, os serviços públicos seriam melhorados e outros seriam instalados, além de 

eventualmente captar mais parceiros para desenvolver atividades voluntárias naquela área. 

Via na Mediação um dos caminhos para estreitar os laços com os moradores e otimizar o 

trabalho da polícia, pois a entendia como parte da proposta de proximidade.  

O coronel seguia narrando com entusiasmo que agora seria possível circular na 

comunidade, que havia proibido os policiais circularem portando fuzis lá e que sua próxima 

meta era de que eles deixassem de usar armas letais. Na sua concepção, quanto menos armada 

a policia andasse, mais chances de estabelecer laços de proximidade com a população a 
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PMERJ teria. Esse seria um dos principais legados de seu comando. Percorremos a pé, sem 

sustos, centenas de metros comunidade adentro até chegarmos à base da UPP Alemão, onde 

fomos apresentados ao efetivo. 

Embora já estivesse atuado em outras comunidades, aquele tour acompanhado do 

Comandante me gerava certo desconforto. Seja pela cor da pele, pela indumentária, pela 

gramática, jeito de andar ou qualquer outra característica, era visível que eu não era dali e 

parece que todos que me olhavam sinalizavam isso com o semblante. A sensação era 

profundamente estranha e, por vezes, desconcertante.  

A história da UPP rumou de modo que essas pretensões desarmamentistas jamais se 

concretizaram. Menos de um mês após essa visita guiada no complexo do alemão, houve 

investidas contra os policiais no morro dos telégrafos17, onde um PM foi ferido. Tal ataque, 

somado aos outros que já haviam ocorrido durante o ano, sobretudo em julho, onde uma PM 

foi vitimada, acelerou a saída de nosso anfitrião, sendo substituído por um coronel que já 

havia sido comandante do Batalhão de Operações Especiais (BOPE).  

Agora a UPP era “caveira”, diziam os policiais com quem convivia. O novo 

comandante tinha perfil francamente mais operacional, isto é, perfil de combate. Era a 

resposta que o governo dava às criticas veiculadas na imprensa. Numa das primeiras crises 

que o novo policiamento enfrentava, o governo optou por acalmar a imprensa sinalizando que 

o modelo tradicional não seria abandonado e seria instalado nas UPP’s se necessário fosse. 

Uma pequena digressão parece oportuna, a questão do semblante foi uma leitura que 

aprendi a fazer estimulada pelos próprios moradores da favela. Em 2012, quando comecei a 

frequentar o complexo do alemão, havia uma mudança de cenário semanal, por vezes, diária. 

O semblante das pessoas ora era alegre e descontraído, olhando uns aos outros diretamente  

nos olhos, com a cabeça erguida, ora era cabisbaixo, fechado, como se estivessem sendo 

vigiados, com misto de tristeza e medo.  

Essa situação me inquietava muito. Num dos atendimentos que fiz aos moradores, 

relatei essa inquietação para uma senhora, moradora da Nova Brasília há uns 15 anos, mas 

que sempre residira em favelas. Ela me disse que, quando a coisa está tensa na favela, o 

                                                           
17 Disponível em https://oglobo.globo.com/rio/novo-comandante-das-upps-ja-esteve-frente-do-bope-do-12-bpm-

niteroi-7082143. Acesso em 25.04.2018. 
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melhor é não conversar com ninguém, fechar a cara, olhar para baixo e não ficar 

“saracoteando” na rua.  

Depois dessa dica, passei a observar a interação com os moradores. Ela tinha razão. 

Quando tinha ocorrido tiroteio no final de semana ou uma operação policial com prisões e 

apreensões de armas e drogas, era certo de não receber nenhum bom dia. Em casos mais 

extremos, como no dia da prisão do Isaías do Borel, no Morro do Borel, nem água era 

possível comprar em alguns bares ou botequins. Os comerciantes se desculpavam, mas diziam 

que não poderiam vender. De uma forma ou de outra, ao longo do tempo, consegui 

desenvolver uma sensibilidade que me alertava para alguma situação fora do comum, algo 

que me sinalizava a tensão no ar e eventuais riscos dela advindos.  

O novo comandante modificou as escalas de trabalho dos policiais que tiveram 

escalas mais “apertadas” de 12h de serviço por 36h de repouso, em vez de 12h por 48h, como 

vinha sendo antes. Em dados momentos, chegou-se a ter 12h por 24h. A PM justificava o 

“sacrifício” de seu pessoal para responder às pressões da imprensa por mais policiamento. 

Sem poder contratar mais, a medida imediata foi reestruturar as escalas para que houvesse 

mais policiais na rua. Não ficou claro se outras medidas para garantir a qualidade do trabalho 

desses policiais que estavam na rua teriam sido tomadas. Pela experiência, a iniciativa era 

apenas estética para responder a cobranças midiáticas e do próprio governo.  

A principal plataforma do governo do estado era a segurança e, para essa propaganda 

repercutir nos círculos econômicos e políticos que precisava, era necessário que não fossem 

registrados confrontos nas áreas pacificadas. Para isso, pouco a pouco a policia passou reduzir 

o espaço de atuação, chegando ao ponto de perder o controle de patrulha de certos locais em 

diversas comunidades porque haveria risco de revide ou resistência por grupos armados.  

A opção de muitos comandos foi reduzir o patrulhamento, em vez de buscar as armas 

e os traficantes. Com essa opção, a imprensa ficava desabastecida de confrontos, o governo 

poderia propagandear sua politica como quisesse e a população – de certa forma – concordava 

porque confrontos nunca eram bem vindos e sempre custavam vidas inocentes. 

Após o episódio largamente noticiado na imprensa: o desaparecimento do pedreiro 

Amarildo, em 14.07.2013, foi o inicio do fim da gestão do Coronel ex-Bope. Naquele dia 

estava em curso a “operação paz armada” que buscava reprimir o tráfico de drogas na área. O 
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auxiliar de pedreiro fora levado pelos policiais para averiguação na base da UPP da Rocinha 

e, desde então, nunca mais foi visto. O Comandante da UPP Rocinha também tinha sido do  

BOPE, cujo perfil era também “operacional”, os chamados “caveiras”.  

Buscando acalmar a imprensa e a comunidade, todo o efetivo da UPP, algo em torno 

de 700 homens, foi substituído e muitos deles presos, a começar por seu comandante, cujas 

penas somadas ultrapassaram 17 anos de prisão, sendo condenado por diversos delitos, dentre 

eles, homicídio, ocultação de cadáver e ameaça à testemunha. Na mudança do efetivo, muitas 

trocas foram feitas e PM’s de outras UPP’s, assim como dos batalhões, além de recém 

formados pelo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), foram mobilizados  

para recompor o efetivo da UPP que atende a maior favela da América Latina. O comando 

passou para um Major feminina, o que foi percebido como uma clara tentativa de transmitir a 

ideia de maior diálogo e menos confronto, a partir do simbolismo da imagem do feminino no 

local de comando.  

A partir da gestão caveira, as UPP’s passaram a contar com coexistência do 

policiamento de proximidade, aqui entendido como aquele permanentemente no território, e 

das táticas de intervenção tradicionais, normalmente comandadas pelo BOPE e pelo 

BPChoque (Batalhão de Choque), andando juntos e cada vez mais frequentemente. Dinâmica 

que alterou sensivelmente o trato das comunidades com a PM. A intervenção da policia no 

território ocupado por grupos armados, tráfico e milícia, modificou a maneira como essas 

forças se organizavam, levando a uma aproximação das formas de atuar das diferentes facções 

criminosas que atuam no Rio de Janeiro.  

O ultimo comandante da CPP no período retratado neste trabalho, foi o ex-relações 

públicas da PMERJ, na franca tentativa de contornar o já presente declínio da imagem das 

UPP’s e tentar recuperar o estrago feito à imagem da PMERJ pelo episódio do 

desaparecimento de Amarildo. 
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Método de pesquisa e Metodologia de estudo 

Eu mobilizo uma reflexão sobre as experiências passadas na interlocução e práticas 

de mediação policial, buscando referências concretas nas experiências das UPP’s por onde 

passei e na CPP que funcionava como polo agregador e sistematizador dessas práticas. No 

período em que estive em campo foi possível observar a forma como a PM atua no cotidiano, 

lidando com as situações de conflitos, internos e externos, que lhes eram apresentados.  

Busco articular as observações e práticas de Mediação em diferentes unidades de 

polícia pacificadora onde o projeto foi experimentado, na medida em que os casos nos 

permitam explicitar e esclarecer aspectos relacionados aos objetivos da pesquisa, conforme 

exemplos que serão trazidos no corpo desse texto. 

A inauguração do projeto UPP deu-se no “Dona Marta” ou “Santa Marta”, como é 

conhecido, que é um morro situado na Zona Sul da Cidade, margeando os bairros de 

Botafogo, Cosme Velho e Laranjeiras, áreas nobres da cidade. Tem vista para a Lagoa 

Rodrigo de Freitas, um dos cartões postais da cidade. Tornou-se símbolo da imagem que 

política de segurança pretendia sustentar de que as Favelas passariam a ser áreas livres do 

controle militar do tráfico de drogas, integrando cidade e favela, abrindo novas oportunidades 

de negócios e favorecendo a valorização imobiliária do local e adjacências. 

Quando do início da minha ida ao campo, não havia uma pretensão em registrar 

todas as informações que me eram apresentadas, tendo em vista que minha inserção não se 

deu com objetivo acadêmico ou de pesquisa, mas para atuar no desenvolvimento da atividade 

que ora pretendo relatar e analisar.  

Mesmo sem finalidade de pesquisa, o universo militar que se descortinou para mim 

foi impactante. Conhecer de perto e por dentro parte de uma organização de polícia militar 

(OPM), seu funcionamento, suas idiossincrasias e ideologias foi desconcertante e 

enriquecedor. Foi possível começar a compreender também como a política de segurança 

pública funciona e perceber como a polícia militar é mobilizada para garantir interesses de 

governo, não da sociedade.  

Uma das primeiras constatações é que o Ministério Público, embora desvinculado 

formalmente de qualquer organização militar, compartilha várias das mesmas liturgias, 

“hierarquias” e representações, a começar pelo uso da palavra que não é livre em nenhuma 

das suas instituições. A partir de tais constatações, comecei a registrar num caderno os pontos 

de interesses dos meus diálogos e experiências tanto com oficiais, quanto com praças das 

UPP’s por onde passei. 
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Em 2017, no decorrer da coleta de dados para suporte à dissertação, evidenciou-se a 

oportunidade de ampliar o objeto da pesquisa para conseguirmos captar não somente a 

atuação da Mediação nos Conflitos, mas compreender como os policiais representam a 

atividade de Mediação de Conflitos de uma maneira mais geral e ampla, a partir da ótica de 

quem realiza a função.  

Com os grupos focais desenvolvidos em setembro de 2017, pudemos ouvir 20 dos 28 

policiais que desenvolvem essa atividade atualmente. Em 2014 eram quase 70 policiais 

envolvidos diretamente na atividade de mediar conflitos entre moradores. Assim, a partir dos 

discursos, pretendemos colaborar para o registro dessa atividade, a fim de que a experiência 

não se perca com o tempo, e avaliar a compreensão que os policiais têm dessa função, quais a 

potencialidades e limites ela oferece.  

Descrever e analisar tais práticas, nas quais estive inserido sem me deixar aprisionar 

pelos afetos e inquietações decorrentes da sua execução, nem pelas amizades que foram 

construídas com alguns dos atores ao longo do tempo é um desafio à parte que merece 

registro, pois a imparcialidade, aqui entendida como exercício ativo de autocrítica e 

centramento, é medida que se impõe num esforço para a elaboração de uma crítica que, ao 

mesmo tempo em que serve para registrar uma experiência, sirva também para a reflexão do 

fazer policial e para a compreensão do exercício de uma atividade tão desconhecida, quanto 

marginalizada dentro e fora dos muros da PMERJ.  

Registro, outrossim, o desafio de não pesar demais na caneta com críticas 

desmerecidas por equívocos eventualmente percebidos e vividos, e nem em elogios 

descabidos a condutas que não o mereçam, só porque ciente das intenções de seus agentes.   

O declínio da proposta da UPP tem na estética da perda de territórios a sua expressão 

mais constrangedora, pois era essa a principal função desenhada pela SESEG. Uma vez que o 

confronto armado voltou a fazer parte da cena das favelas com UPP, qualquer iniciativa que 

tenha a ver com diálogo manejada por policiais cai em total descrédito.  
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CAPÍTULO 1 – DE NAZARETH CERQUEIRA ÀS UPP’S: UM BREVE RESGATE 

DOS PROJETOS DE POLÍCIA DE PROXIMIDADE 

 

A experiência do Rio de Janeiro com modelos policiais de comunidade não é uma 

singularidade da gestão do governo atual, cuja chapa (Sergio Cabral – Luis Fernando ‘Pezão’) 

está no poder há pouco mais de uma década. Já em meados da década de 80, uma iniciativa do 

então Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Nazareth Cerqueira, criou o Centro 

Integrado de Policiamento Comunitário (CIPOC) que, por definição, seria: 

 

A sede de uma organização policial-militar que congrega todas as formas de 

policiamento preventivo, voltadas principalmente para os  interesses da 

comunidade [...], visando acima de tudo condições de respeito e apoio mútuo 

para o bem estar social da área sob sua responsabilidade. Tem como 

objetivos assegurar a presença do policiamento em determinadas áreas 

carentes, [...] integrar a Policia Militar à comunidade, sobretudo a mais 

pobre; [...] colaborar no programa de favorecimento e oportunidade de 

ocupação e emprego, visando a melhoria de condições de vida da 

comunidade carente; minimizar os problemas sociais existentes [...], através 

de um esforço conjunto da PM, com técnicos da área de humanas 

(psicólogos, pedagogos e assistentes sociais); prevenir e reduzir tensões 

sociais, levando a comunidade carente a engajar-se no desenvolvimento 

social; [...] e conjugar esforços [...] na incessante busca do bem estar social 

em  complementação a manutenção da ordem pública (SILVA, 2016, p.295).  

 

Além de iniciar um patrulhamento mais próximo da comunidade, cujo projeto piloto 

foi na Cidade de Deus, área do 18º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o Cel. Cerqueira 

também incentivou o programa de vigilantes comunitários, naquele momento, moradores, 

donas de casa, profissionais liberais, dentre outros vinculados à associação de moradores da 

Barra da Tijuca (SILVA, 2016, p.295). A ideia do coronel era que membros da sociedade 

pudessem auxiliar a polícia, comunicando a ela situações suspeitas para que a mobilização da 

força policial fosse mais efetiva a bem sucedida, a partir de intervenções de cidadãos que 

fossem treinados para isso.  

Neste mesmo período foi fortalecida a implementação de cabines de polícia, muito 

inspiradas na bem-sucedida experiência do modelo japonês (KOBAN), a partir de custeios  

que viriam da própria coletividade dos locais onde seriam instaladas. A ideia parecia 

interessante, os bairros com maior poder aquisitivo financiariam a estrutura da PM naqueles 

locais, com cabines, viaturas e rádios, o que faria sobrar recursos da Fazenda pública para as 

comunidades mais pobres. O que a historia comprovou, no entanto, foi que o policiamento 
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ficou restrito aos locais onde os moradores pudessem pagar, criando um descompasso com o 

que havia sido planejado (SILVA, 2016 p. 297).  

Foram realizados encontros com lideranças comunitárias e comandantes de unidades 

da policia militar, na tentativa de avaliar qual a melhor maneira de empregar as forças 

policiais no patrulhamento das comunidades22. Nos primeiros momentos do CIPOC, havia 

uma tropa destacada, com um oficial que a comandava, realizando o patrulhamento 

comunitário, focado no diálogo com líderes locais. Prestavam outros serviços como 

solicitação de emprego, socorro médico, resolução de pequenos conflitos do cotidiano. Ações 

que eram articuladas com o Grupo de Apoio Comunitário (GAC), o Grupo de Assistentes 

Sociais (GAS) e o Grupo de Apoio ao Trabalhador (GAT). A resolução de pequenos conflitos 

pelo GAS ficava a cargo das policiais femininas (SILVA, 2016, p. 294). 

Com a troca de governadores e comandantes, a iniciativa perdeu-se no tempo, a 

policia mantinha a política de combate, estimulada pela chamada “guerra às drogas” que 

levou o combate armado para dentro das áreas pobres, uma vez que a opção foi combater o 

tráfico em seu local de distribuição e não no de consumo. Uma polícia que era cada vez mais 

política, no sentido de instrumentalizar as políticas estatais de criminalizar a pobreza, 

utilizando-se muitas vezes de estratégias de lawfare (MORAIS DA ROSA, 2018), e com isso 

manter o controle da população pobre dentro das favelas.  

Em 1995, o governo Marcelo Alencar criou uma gratificação para premiar os 

policiais que participassem de atividades operacionais, o chamado prêmio por ato de bravura. 

Impulsionada pelo General Nilton Cerqueira, o objetivo era gratificar aqueles policiais que 

incursionavam nas favelas, áreas de combate, e o faziam com alta produtividade. No ‘campo 

de batalha’ a produtividade foi contabilizada em número de vítimas nos confrontos. O que fez 

com que o incentivo financeiro fosse chamado de “gratificação faroeste”. Aumentaram o 

número de mortos nas atividades policiais, aumentando a letalidade das incursões (CANO, 

1997). 

Consolidavam-se, assim, as metáforas da guerra e da cidade partida como 

referências à violência urbana no Rio de Janeiro, estreitando mais ainda os limites 

do debate sobre segurança pública entre o pólo que propugnava (e realizava) as 

“ações enérgicas”, “duras”, demandadas por amplos segmentos da sociedade, e o 

pólo defensor da compatibilização entre eficiência policial e respeito aos direitos 

humanos (...) Era como se, da compreensão do problema às propostas de atuação, 

                                                           
22 A partir da implementação do Plano de Segurança Pública pelo governo do estado do Rio de Janeiro de 

Anthony Garotinho, foram retomados os encontros com cafés e conselhos comunitários. Atualmente, estes são 

oferecidos tanto por alguns batalhões, quanto por algumas UPP’s, tentando manter algum vínculo da policia com 

a comunidade onde está inserida. 
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tudo estivesse marcado por uma tomada de posição prévia: a escolha de um lado da 

“cidade partida” a proteger (MAPAS, 2005, pp.13-14).  

 

A gratificação durou 3 anos e logo foi extinta em 1998, por ato da Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ).  O sucessor de Alencar, Anthony 

Garotinho, passou a gratificar os policiais que atuassem nas áreas com menor criminalidade e 

os policiais civis que atuassem em delegacias legais, criadas por ele em 1998.   

Em 1999, houve uma tentativa de mudança no paradigma da atividade policial com 

os “Mutirões de Paz”, que rompiam com a lógica da entrada repentina e violenta nas áreas 

pobres da cidade, permanecendo pouco tempo lá e deixando o território em seguida. Segundo 

um de seus idealizadores, o então subsecretário de segurança, Luiz Eduardo Soares (2011): 

O modelo alternativo (Mutirão ou UPP) faz o contrário: oferece às áreas 

pobres o serviço público de segurança, 24 horas, do mesmo modo que 

oferece aos bairros de classe média. Um serviço que deve ser caracterizado 

pela qualidade e pelo respeito à cidadania, garantindo-se seus direitos (pois a 

segurança nada mais é ou deveria ser senão a garantia dos direitos contra 

eventuais intervenções que os desrespeitem).  

Embora os mutirões de paz tenham gerados resultados animadores de início, a falta 

de efetivo policial para dar conta do patrulhamento ininterrupto nas comunidades e os 

meandros da política local fizeram com que o projeto fosse descontinuado, posteriormente 

desfigurado e, de certa forma, substituído pelo Grupamento Policial em Áreas Especiais 

(GPAE), que guardava as mesmas características essenciais do Mutirão, mas também sofria 

forte oposição interna da corporação e nunca foi tratado como uma política de segurança, de 

modo que pudesse ser universalizado (SOARES, 2011).  

Assim, apesar de repleto de esperança e permeado por muita desconfiança, o projeto 

de Polícia Pacificadora, calcado exatamente na proximidade entre as forças de segurança e a 

população atendida, com entrada no território informada para que fossem reduzidas as 

chances de confronto e, com isso, a letalidade, foi recebido com certa descrença quanto à sua 

perenidade.  

Conforme o projeto avançava em sua implementação, evidenciava-se, a partir do 

contraponto entre comunidades com UPP e sem ela, que a favela não era área de livre entrada 

e saída de pessoas. Importando lógicas feudais ou, modernamente, lógicas de condomínio, é 

preciso se identificar e informar para onde se pretende ir, a fim de buscar autorização dos 

“donos do morro”,  categoria que traduz a forma como as forças militares que atuam em cada 

favela se autorreferenciam. Seja milícia ou tráfico, em quaisquer dos seus grupos ou facções, 

todos se referem ao espaço como propriedades privadas. Uma espécie de feudo, onde seus 
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donos decidem tudo o que lá ocorrem, inclusive, decidem sobre a vida, a morte e o degredo de 

quem quiserem. Não há favela no RJ hoje que não tenha dono. 

Para que outsiders possam circular pela localidade é necessário ter algum 

pertencimento ao local que legitima a presença nele ou haver alguém que disponha desse 

pertencimento e que, portanto, pode estendê-lo a terceiros, autorizando-os. 

Isso porque a estrutura comercial dos traficantes, com bocas de fumo, bem como das 

milícias com fornecimento de “gato-net”, internet wifi, venda de botijões de gás, transporte 

coletivo, cobrança de motoristas, comerciantes e moradores, é pouco dinâmica é muito 

previsível, o que facilita a sua localização por forças estatais, bem como por clientes ou rivais 

(GRILLO, 2013). Por tal razão, para defesa de seus interesses econômicos, bem como da 

manutenção da ingerência política e social no local, há um profundo controle do fluxo de 

pessoas nestas áreas, havendo fortes represálias a quem não tiver o “direito” de por ali 

transitar e lá for pego. A defesa do território passa a ser fundamental nessa dinâmica. 

Em certa ocasião, em março de 2013, tive a experiência de aguardar – na subida do 

morro - os policiais que me conduziriam até a base da UPP da Rocinha, época em que 

desenvolvíamos a implementação da Mediação de Conflitos junto àquela unidade, quando me 

deparei com uma cena inusitada. Um jovem, de aproximadamente 20 anos, passou por onde 

eu estava subindo a ladeira que dava acesso à favela. O rapaz seguia trajado com calça jeans, 

tênis, uma camisa azul com a marca de uma operadora de telefonia celular (TIM) e uma bolsa 

pequena em mãos.  

Há poucos metros de onde eu estava, havia outros dois jovens, trajados com 

bermudas, chinelos e sem camisa, portando um radinho dependurado à bermuda, estes 

aparentando ter entre 15 e 17 anos, que lhe pararam e perguntaram para onde ele iria.  Ele 

prontamente respondeu, “Olha eu estou trabalhando, só quero entregar os chips e vou 

embora. Não quero problemas.” Os interlocutores lhe responderam “Nós também estamos 

trabalhando, então vamos perguntar de novo, onde você vai?” Com calma, o rapaz explicou 

que iria entregar chips de celular num bar uns 200m adiante.  

Os dois jovens disseram para que ele esperasse que iriam pedir autorização pelo 

rádio. A partir desse diálogo eles continuaram a subir caminhando e não consegui ouvir mais 

do que conversavam, mas acredito que a autorização tenha vindo porque ele conseguiu entrar 

na comunidade. Evidenciava-se ali como o tráfico ainda operava na Rocinha, apesar da UPP. 
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De alguma maneira, eles ainda tinham ingerência sobre a decisão de quem pode subir ou 

descer do morro.  

Conforme procurei exemplificar com minha experiência, a favela, ao contrário do 

que o senso comum pode insinuar, muito em função de uma suposta estética desordenada, não 

é área de liberdade plena. Não é local onde se possa fazer tudo o que se quer, ao tempo e à 

hora que desejados. Ao contrário, a favela é área de trânsito profundamente restrito. Só os 

moradores e trabalhadores locais estão autorizados a transitarem ou permanecerem lá. As 

regras dos donos do morro são contundentes e os corretivos quase sempre custam a vida de 

quem os desafia ou, no mínimo, sua integridade física. Famílias são impedidas de se reunir 

em casa por conta dessas dinâmicas, eis que, a depender de onde mora, um familiar não pode 

entrar na área de residência de outro. 

Tal dinâmica condiciona diversos fatores da vida social, os mais dramáticos talvez 

sejam o acesso às creches, escolas e postos de saúde, que acabam sendo limitados de 

ordenados segundo a “guerra” entre grupos armados que comandam a cidade. A lógica da 

guerra, sustentada pelo Estado, faz com que as estruturas sociais sejam permeadas pela 

racionalidade e sociabilidade que lhes são decorrentes. A partir daí os moradores precisam 

criar e eleger estratégias para acesso à educação e saúde que, como política pública, são 

desigualmente distribuídos pela cidade. Assim, as restrições de circulação acabam por 

dificultar ainda mais o acesso da população pobre a serviços públicos essenciais. 

Assim, os acessos às parcas oportunidades de aprimoramento pessoal ou social 

oferecidas pelo Estado ou por outras instituições, como cursos, capacitações e mesmo 

empregos, não são acessíveis a algumas pessoas em função da localidade onde moram. O 

estado de sítio permanente limita ainda mais as chances de prosperar da juventude pobre. 

No entanto, como bem assinalou CHAVES (2015, pp.13-14), quando analisou o caso 

do Batan, mas cujo raciocínio pode ser exportado para outras localidades, a cidade não se 

abriu para o Batan, a lógica da exclusão, nesse ponto, segue intacta por que a liberdade de 

locomoção somente foi ampliada nas áreas do Batan, que passou a receber fluxo de pessoas 

de outras áreas, mas o inverso ainda não acontece. a recíproca não é verdadeira. Os moradores 

do Batan continuam não sendo bem vistos em favelas dominadas por mílicias ou traficantes. 

Verificamos essa situação em todas as comunidades nas quais estivemos. O acesso a elas 
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ficou mais facilitado, mas o acesso dos moradores delas seguiu prejudicado quando o destino 

era um local dominado por traficantes ou milicianos.  

O isolamento da favela, impulsionado pela lógica de cidade commodities, e 

justificado pela política de guerra às drogas, limita ainda mais o acesso da população pobre e, 

sobretudo, negra a um mínimo de condições de ascender socialmente e modificar sua situação 

material, eis que os impede de acessar os já parcos recursos disponíveis para aprimoramento 

pessoal e profissional.  

O estigma da origem ainda é outro fator dificultador de acesso a empregos por 

moradores de favelas. Conforme aduz Grillo (2013, p.17),  

a guerra ao tráfico produz diversos e enormes efeitos, principalmente 

colaterais e perversos, como a intensificação da estigmatização dos 

moradores de favelas; a ruptura frequente de suas rotinas pela irrupção 

imprevisível de tiroteios no espaço público dessas áreas; a alta incidência de 

mortes intencionais e/ou acidentais de pessoas vinculadas ou não com o 

tráfico, seja durante confrontos com a polícia, seja porque acusadas de com 

ela cooperar. 

Um dos efeitos da guerra às drogas é transferir o combate a esse tipo de 

criminalidade para o locus da favela. Fortalece-se a ideia de que é lá que está a criminalidade 

a ser combatida, bem como seus responsáveis. Isso cria e reforça representações quanto à 

segurança e criminalidade na cabeça da população que tende a acreditar que a única forma de 

conter a violência é com uma política cada vez mais feroz de guerra às drogas.  

Cinde-se a cidade, sobretudo a partir dos acontecimentos dos anos 90(notadamente 

as conhecidas chacinas provocadas por grupos de extermínio que vitimaram dezenas de 

pessoas, dentre elas muitos adolescentes), entre morro-asfalto, fratura que potencializa a 

desconfiança e medo recíprocos.  

Segundo Misse (Apud, Grillo, 2016, p. 18), a “metáfora da guerra” entre o morro e o 

asfalto, no Rio de Janeiro, constituiu-se, portanto, enquanto uma refração da “guerra às 

drogas” que se desenvolvia a nível internacional. Guerra esta que é limitada geograficamente 

aos locais de moradias dos trabalhadores mais pobres. Não há guerra às drogas na zona sul da 

cidade ou em pontos nobres do RJ.  
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Em nossa estada no campo, percebemos que o incremento da circulação de dinheiro, 

com aumento de pessoas frequentando os espaços da favela colaborava para uma maior 

apropriação pelos moradores do espaço público e maior reivindicação de interesses e metas 

junto ao Estado. Notadamente, isso ocorreu no Vidigal, no Morro da Babilônia e do Chapéu 

Mangueira. Nestes lugares, a propaganda da “pacificação” trouxe consigo um grande número 

de turistas, estrangeiros, sobretudo, o que aumentou o dinheiro circulante na localidade e 

estimulou o aparecimento de um comércio antes inexistente, como um polo de hostels, área 

gastronômica e a tonificação do comércio já instalado, em especial, de bares e lanchonetes.  

Muitos dos antigos casarões da ladeira da Babilônia foram transformados em locais 

de hospedagem para turistas, assim como diversos imóveis na parte alta do Vidigal foram 

transformados para realização de eventos, hospedagens e réveillon, gerando empregos e renda 

no local, além de colaborar com o capital circulante na comunidade em função do comércio 

de bens e serviços que se desenvolve lateralmente à chegada dos visitantes. A partir da 

exposição midiática, houve uma glamourização da favela, ainda que parcialmente, atraindo 

centenas de turistas para áreas que antes eram proibidas da cidade. 

Além disso, a visibilidade midiática que aquele espaço permitia, por estar na zona sul 

da cidade, colado a um dos bairros mais tradicionais do país, Copacabana, viabilizou a 

captação de recursos para ações sociais, como o patrocínio de uma empresa holandesa para o 

funcionamento de uma pré-escola na comunidade. 

O Vidigal, local de onde se tem uma das mais belas vistas da cidade, recebeu hostels, 

lounges, bares e restaurantes e, com eles, seus moradores sofreram os efeitos da 

supervalorização dos imóveis e espaços. Os preços do comércio local se alavancaram, os 

aluguéis subiram e muitos moradores não mais conseguiram se manter na comunidade ante à 

pressão da especulação. A lógica do comércio entrou com força nestes espaços e muita gente 

que sonhou com a ‘pacificação’ teve que deixar a comunidade depois dela (JORNAL DO 

BRASIL, 2014), fato recorrentemente noticiado na imprensa. 

A partir das conversas informais e das observações das interações entre moradores 

entre si e deles com os PMs, que o aumento do fluxo de dinheiro circulante alterou a 

percepção dos residentes com o local, percebi que passaram a valorizar aspectos da 

organização social ligados a ordenamento e limpeza. A própria comunidade cobrava da UPP 

esse ordenamento, a fim de preservar o mercado existente e tornar permanente os benefícios 
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de circulação de dinheiro. O que também era fonte de conflitos, sempre que a “intervenção” 

era mais além do que o solicitado ou quando o aumento do capital circulante empurrava 

moradores tradicionais para fora das comunidades. 

A gestão militarizada que se engendrava atenderia aos anseios do capital 

internacional que tinha no Rio grande interesse já que sediaria eventos esportivos de larga 

projeção internacional. A transformação da cidade num balcão de negócios demandaria uma 

estabilização social que a política há muito não conseguia mais assegurar. Segundo o poder 

público, seria preciso uma militarização do espaço urbano, sobretudo das áreas mais pobres 

que fossem mais próximas dos corredores de negócios, a fim de garantir a paz da circulação 

do capital pela cidade.  

No início do projeto, houve muita desconfiança em relação a sua perenidade, os 

discursos políticos eram de que o combate à criminalidade teriam tomado novos vultos e 

táticas e que a velha forma de fazer policia precisava ser revista e aprimorada. Enquanto a 

retórica da pacificação ecoava, a estrutura do Estado era dissolvida, com endividamento 

exagerado e desvios  vultosos de recursos públicos. Em 17.11.2016 foi preso o governador 

Sérgio Cabral, acusado de desviar centenas de milhões de reais em obras públicas, feitas por 

ocasião dos jogos olímpicos e do sediamento da Copa do Mundo de Futebol em 2014. 

 

Métodos Autocompositivos e Segurança Pública 

 

Projetos negociais, como a conciliação e mediação de conflitos entram em pauta, não 

como procedimentos de fomento à autodeterminação de uma parcela da população mais 

alijada do Direito estatal, mas como parte dessa agenda de estabilização das convulsões 

sociais, sobretudo das críticas aos eventos internacionais e os custos que eles estavam 

impondo à coletividade, sem contar com o franco propósito de reduzir os acervos cartorários 

da Justiça.  

A Mediação de Conflitos entra definitivamente na agenda da segurança pública após 

o lançamento do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI), 

instituído pela lei 11.530/07, mesmo ano em que o Brasil foi escolhido para sediar a Copa do 

Mundo FIFA 2014, e lançado no mesmo ano pelo Ministério da Justiça que contemplava, 

especialmente, a promoção dos direitos humanos e a cultura de paz, com fortalecimento de 

redes locais, empoderamento e o acesso à Justiça (BRASIL, 2007):  

 

Art. 3o  São diretrizes do Pronasci: 
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I - promoção dos direitos humanos, intensificando uma cultura de paz, de 

apoio ao desarmamento e de combate sistemático aos preconceitos de 

gênero, étnico, racial, geracional, de orientação sexual e de diversidade 

cultural;   

II - criação e fortalecimento de redes sociais e comunitárias;   

(...) 

IV - promoção da segurança e da convivência pacífica;  

(...) 

X - garantia do acesso à justiça, especialmente nos territórios vulneráveis;   

 

O Programa de Polícia Pacificadora proposto pelo estado do Rio de Janeiro 

desenvolve-se no bojo dessa política de segurança com cidadania e pretende uma ruptura com 

o modelo tradicional de policiamento, marcado pelas entradas repentinas nas zonas pobres da 

cidade, com muitos confrontos e alta letalidade de todos os lados.  

Para dar conta de algumas das ousadas diretrizes do PRONASCI, o Governo do 

Estado firmou convênio com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), pelo 

qual o Tribunal capacitaria os policiais para atuarem como mediadores comunitários. Este 

processo começou em agosto de 2010 e em janeiro de 2011 teve inicio a prática da mediação 

nas Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), sendo a UPP da Formiga a primeira a receber os 

mediadores.  

Com o início de uma formação específica, a prática dessa atividade passava a contar 

com ferramentas para atendimento das pessoas e tratamento adequados de conflitos, deixando 

de ser um fazer meramente intuitivo ou espontâneo, revestindo uma realidade social com 

estrutura procedimental mais efetiva.  

No entanto, nesse início a realidade revelou alguns percalços. A seleção dos policiais 

que fariam o curso oferecido pelo TJRJ era feita pela própria corporação, por indicação de 

oficiais militares, muitas vezes como forma de punição a determinado subordinado, que 

tivesse “vacilado” no batalhão, já que a participação no treinamento era compulsória. 

A maioria, a grande maioria, acho, não estava nem aí para a mediação. Foram 

colocados lá por castigo. Está lá de castigo: “ah, você vai fazer o curso”. Ou é o 

cara que estava aprontando muito, chegando atrasado. Uma semana e meia sem 

folga! [G.F.Z. Norte/Oeste].  

(É importante) o camarada ir para a mediação com perfil. E não é o que acontece 

na prática. O cara vai como castigo, às vezes ele até acaba se identificando, lá na 

frente, mas às vezes ele vai por castigo e tira a vaga de quem tem interesse. Não 

pode chegar na mediação com esse perfil de combatente. É outro serviço. Você 

não perde a sua carteira de polícia, mas é outro serviço. [G.F.Z. Norte/Oeste]  

No meu caso, foi castigo, o curso foi colocado para mim como castigo, porque 

era um curso de um mês. E então, na minha UPP, eu fui colocado como castigo 

para ir lá. Um dos policiais da administração tinha uma dificuldade de lidar 
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comigo, falou: “ah, essa eu vou colocar para trabalhar, no caso, todos os dias, de 

segunda à sexta”. [G.F.Z. Sul/Centro]. (MOURÃO, 2014, p.19) 

Ainda compondo esse quadro das primeiras formações, uma tensão nos parece 

relevante: ao obrigar o policial a se submeter a um treinamento e ele o receber - em vários 

casos - como castigo, parece óbvio que a adesão ao trabalho seria pequena. Além disso, não 

havia uma seleção mínima de perfil do policial.  

Diferentes perfis que estampam modos de pensar o fazer policial distintamente foram 

selecionados para o curso, tornando mais difícil a adesão à proposta da Mediação. Tal 

diversidade até poderia ser interessante como forma de integração de percepções, mas no 

início de implantação dessa atividade, a história mostrou que essa diversidade não colaborou 

para a efetividade do trabalho. 

Por fim, não havia nenhuma certeza do que seria feito depois do curso, não havia 

uma estruturação da atividade e nem plano de ação traçado. O resultado prático foi que dos 

230 cursados nesse período, menos de 60 exerciam a atividade ou tinham interesse em exercê-

la.  

Dada a realidade de abusos e conflitos existentes nos batalhões, seja internamente 

entre si, seja no exercício da atividade de segurança, os policiais que participaram da 

instrução em Mediação oriundos de batalhões, não acreditavam que essa metodologia pudesse 

ser efetiva. Diziam que era uma espécie de “contos de fadas”, pois não se combateriam fuzis 

com palavras. 

A proposta de inserir a Mediação de Conflitos na atividade policial, se não gerava 

desacordos entre especialistas em segurança pública e em Mediação quanto aos seus 

princípios e norteadores, o mesmo não poderia ser dito quanto à forma de atuação, muito em 

função do modo como a PM operava até então, com altos índices de confrontos letais 

(Musumeci; Strozemberg, 2015).  

Havia uma necessidade de controlar essa atividade e, ao mesmo tempo, fortalecer as 

práticas que fossem adequadas às diretrizes do PRONASCI, bem como conferir maior 

segurança jurídica aos acordos firmados e à atividade do policial mediador.  

Em 10 de dezembro de 2012, foi assinado o convênio de cooperação entre o MPRJ e 

a SESEG, por meio do qual o MPRJ poderia exercer seu munus constitucional de fiscalizar 

externamente a atividade policial e, além disso, oferecer suporte de supervisão aos policiais 

que atuassem em mediação. Tal convênio inseria-se num panorama maior de aproximação 

institucional entre o MPRJ e a SESEG, notadamente, com a PMERJ, com quem há tratado 
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para compartilhamento de banco de informações, a fim de agilizar e integrar as atividades na 

área da segurança. 

Em 2012, foram inauguradas as salas de Mediação do MP na Coordenadoria de 

Polícia Pacificadora (CPP) e na Rocinha. Aquela atendia prioritariamente os moradores do 

Complexo do Alemão, Complexo da Penha e Morro do Adeus, além de receber demandas 

encaminhadas de outras comunidades que não contavam com salas de Mediação funcionando. 

Era uma espécie de centralizador dessas atividades.  

Em meados de 2013, a mediação do MPRJ passou a apoiar in loco no Batan, cujas 

atividades desenvolvidas pelos PMs já estavam em curso desde 2012. Em 2014, inaugurou-se 

a sala do Borel, igualmente com nosso apoio local, que atendia todas as comunidades da 

chamada área da Grande Tijuca, incluídas as comunidades da Chácara do Céu, Morro do 

Cruz, Formiga e adjacências. Além de realização de mutirões de mediação em outras 

comunidades, todas essas atividades eram desenvolvidas em parceria e com participação 

direta do MP. 

A proximidade entre MP e PM na mediação produziu uma rica troca de 

conhecimento e de experiências, mas trouxe algumas preocupações. Uma das principais era 

uma prática de o policial, tentando se descolar da imagem da PM, por questões de segurança 

pessoal ou por outro motivo de ocasião, apresentar-se para os moradores como sendo do 

Ministério Público. Essa informação nunca foi nos apresentado de maneira direta, mas 

soubemos dela por intermédio das próprias pessoas que atendíamos ou policiais da tropa e 

posteriormente essa situação veio à tona em pesquisa de MOURÃO (2014. p.22), in verbis: 

Na verdade, eu nem me identifico como policial. Eu me identifico como do 

Ministério Público. (...) Porque o vagabundo sabe que a gente é policial. (...) 

quando eu entro com o colega que trabalha comigo, a gente vê a boca a pleno 

vapor. Aquela correria, porque às vezes a gente tem que ir na casa de alguém, 

falar com alguma pessoa que a gente está atendendo e é aquela correria. E é uma 

situação desconfortável. Não era para ter. não era para a gente ter esse tipo de 

problema hoje, numa comunidade ocupada. Era para a gente andar normal, a 

gente trabalhar até desarmado. No entanto, na prática, não é isso que acontece. 

[G.F.Z. Norte/Oeste]. 

Por conta dessa situação, alguns materiais de escritório com timbres ministeriais 

foram retirados das salas compartilhadas, a fim de evitar um desconforto maior entre todos. 

De volta às capacitações, com base no convênio, o MPRJ ofereceu vagas para 

capacitação em  formação de Mediador de Conflitos a policiais, a partir do início de 2014. A 
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formação tinha carga horária total de 156h e era dividida em 3 módulos: o teórico básico, o 

temático complementar e a prática supervisionada.  

Além disso, visando dar autonomia à PMERJ nessa formação, foram capacitados 10 

policiais, dentre praças e oficiais, em 2 módulos de multiplicadores, de modo a permitir que 

eles estivessem aptos a reproduzir a formação recebida para dentro da corporação. A 

formação de multiplicadores foi concluída em 2015, período de forte recrudescimento da 

situação da segurança pública no RJ.  

Passados pouco mais de um ano desde o início das atividades conjuntas da Mediação 

de Conflitos do MPRJ com o trabalho desenvolvido na PM, houve uma mudança significativa 

no perfil dos alunos selecionados pela própria Corporação. A maioria das UPP’s contava com 

dois policiais para desempenhar essa função de mediador. 

Um dos primeiros desafios encontrados na implementação da mediação nas UPPs de 

um modo geral tinha a ver com os limites da mediação. Como o policial deveria se portar caso 

presenciasse um crime? Como captaria as demandas para a mediação? De que modo deveria 

circular na comunidade para que, sem esconder sua condição de policial, rompesse com a 

estética da policia fardada, armada, de modo a se aproximar da população local?  

Para responder a essas questões, era necessária uma regulamentação que pudesse 

respaldar o fazer do mediador policial, ao mesmo tempo em que daria unidade a forma de 

atuar dos mediadores. Em 2013, o Comandante da CPP editou uma norma interna que 

disciplinava a atuação dos mediadores, escalas, impedimentos, atribuições, garantias e etc., 

dentre elas estavam a proibição de serem empregados na tropa, isto é, de fazerem o 

patrulhamento ordinário, fardados e armados, na comunidade em que funcionavam como 

mediadores, e a possibilidade de trabalharem sem farda e desarmados, o que colabora com a 

pretensão de aproximação entre policia e moradores.  

Outro ganho significativo dessa regulamentação diz respeito ao trabalho das RPs 

(rádio-patrulha), que são as unidades que atendem aos chamados de 190 ou daqueles dirigidos 

diretamente à base da UPP, ou seja, são os policiais que chegam primeiro aos chamados. A 

diretriz funcional aprovada pela CPP garantia ao policial mediador o acesso aos Termos de 

Registro de Ocorrência (TRO), de modo a permitir ao Mediador acesso aos casos atendidos 

pela PM. Tal documento posteriormente foi substituído pelo Boletim de Ocorrências da 

Polícia Militar (BOPM). Na mesma linha, foi garantido aos Mediadores o acesso à tropa, 

proibindo o Comandante local de criar embaraços a isso. O objetivo era permitir uma maior 

integração da Mediação com o dia a dia policial, bem como facilitar as sensibilizações da 

tropa.  
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Dado os resultados positivos que foram sendo alcançados, pouco tempo depois do 

inicio de vigência da diretriz, foi realizada a inclusão no BOPM - documento que o policial 

preenche toda vez que é mobilizado para alguma ocorrência - do resultado “encaminhado para 

a mediação”. Isto contribuiu para aumentar a institucionalidade do serviço e resguardar o 

policial que está na ponta do atendimento.  

Dessa forma, o policial que fizesse a primeira abordagem na ocorrência, 

identificando que poderia ser caso de mediação, encaminharia as pessoas aos Mediadores do 

local. Essa prática coloca alguma institucionalidade nessa transição do atendimento da 

ocorrência à mediação, fortalecendo vínculos entre as práticas e permitindo uma captação 

mais robusta de casos potencialmente mediáveis, já que quase todos os conflitos chegam à  

UPP pela via do chamado policial. 

Muitos policiais, ao se depararem com os chamados, preferiam conduzir à delegacia 

as partes com receio de estarem violando as disposições do Código de Processo Penal (CPP), 

Decreto-lei 3698/41, que se referem ao flagrante e à prevaricação: 

Código Penal 

Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou 

praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou 

sentimento pessoal: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa 

Código de Processo Penal 

Art. 26.  A ação penal, nas contravenções, será iniciada com o auto de prisão em 

flagrante ou por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial. 

 Art. 301.  Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes 

deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. 

Art. 302.  Considera-se em flagrante delito quem: 

I - está cometendo a infração penal; 

II - acaba de cometê-la; 

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, 

em situação que faça presumir ser autor da infração; 

 IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que 

façam presumir ser ele autor da infração.  

De fato, o que determina a lei é que, estando no estado de flagrância, deverá ser o 

autor do fato criminoso conduzido a Autoridade Policial e preso. De modo que, ao não o 

fazer, poderia estar incorrendo na prevaricação. Não ter clareza sobre como funciona o 

sistema penal traz uma série de incertezas sobre o modo de atuar policia, conforme se observa 

do relato extraído de MOURÃO (2014, p.21): 

Antes de Mediadores, somos policiais militares. Chegamos lá como policiais 

militares e não conduzimos para a delegacia, não tem uma ocorrência registrada, 
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o que é que nos garante que não seremos responsabilizados por esse crime? (...) 

eu acho que a preocupação de todo mundo que trabalha com mediação é: até 

onde a gente pode atuar, até onde a gente pode assinar e que isso não vá trazer 

um comprometimento pra gente, essa é a nossa preocupação [G.F.Z. 

Sul/Centro]. 

A redação desses dispositivos remete a um tempo em que o flagrante era o título que 

automaticamente autorizava a prisão, ou seja, o preso em flagrante permaneceria todo o 

processo preso. Era uma antecipação da pena, mesmo que, ao final do processo, o réu fosse 

absolvido ou fosse extinta sua punibilidade por qualquer outra coisa.  

Depois de 1988, a aplicação desse dispositivo passou a funcionar de maneira distinta. 

Estabelecia a Constituição que a regra era responder o réu em liberdade o processo, sendo a 

prisão exceção, a partir da verificação de certos pressupostos, estatuídos no art.312 do CPP. 

 

Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, 

da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a 

aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício 

suficiente de autoria. 

Assim, lavrado o Auto de Prisão em Flagrante (APF), deverá o delegado aplicar a 

fiança, pondo o investigado em liberdade (arts.322/323, CPP) quando for o caso, ou 

encaminhar ao juiz que poderá aplicar a fiança, outra medida cautelar, livrá-lo sem fiança ou 

manter a prisão, convertendo o APF em prisão preventiva.  

O flagrante não é mais o título prisional que permite a manutenção do acusado/réu 

preso durante o processo, já que a CRFB/88 garante que ninguém será preso senão após o 

devido processo legal, nem que permanecerá encarcerado quando a lei admitir liberdade 

provisória: 

Art.5º (...) 

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo 

legal; 

LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a 

liberdade provisória, com ou sem fiança;  

Tal preocupação deve-se em parte a uma confusão por conta da diferença entre 

crimes de ação penal pública incondicionada, regra no sistema penal brasileiro, e os que são 

de ação penal privada, cuja titularidade é do ofendido ou de quem o represente, e as que são 

públicas de iniciativa condicionada a representação, onde o ofendido precisa dizer ao MP que 

pretende seguir na ação penal.  

Ao abordarem os casos, muitas vezes o PM não faz essa distinção e tendem a levar 

todos os casos para a delegacia, de modo a se preservar funcionalmente. Com o passar o 
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tempo e a experiência das delegacias, foram migrando de atitude para relatar nos registros de 

atendimento de ocorrência, antes T.RO e hoje B.O.P.M, que foi “resolvido no local”, “nada 

constatado”. Após a diretriz da Mediação, podiam usar o campo “encaminhados à Mediação”.   

No entanto, a diretriz editada pelo então Comandante Coordenadoria de Polícia 

Pacificadora (CPP)  não adquiriu a plena institucionalidade que pretendia, uma vez que o 

poder de gestão conferidos aos comandantes das Unidades colocava em tensão, por várias 

vezes, as pretensões destes com a atividade da Mediação. Além disso, a sucessão no comando 

da CPP, passando por ele comandantes com perfil operacional, fez com que os projetos de 

proximidade paulatinamente fossem perdendo fôlego institucional e sendo asfixiados. 

Assim, a realidade da atividade nas Unidades de Polícia Pacificadora não expressava 

e nem materializava as intensões do PRONASCI, notadamente a de fortalecimento dos 

direitos humanos, educação para a paz e acesso à Justiça.  

A fluidez do projeto dependia essencialmente falta de oposição do comando local, ou 

seja, dependia que o comandante não criasse embaraços ao seu desenvolvimento, não 

constrangendo os Mediadores a abandonar as funções de Mediador. Neste cenário, o que mais 

nos estranhava era que uma instituição norteada pelos valores de hierarquia e disciplina 

(art.2º, DL 443/81) poderia admitir o descumprimento de uma ordem oficial? 

A hipótese que mais nos pareceu crível era a de que aquela diretriz era de tal forma 

vanguardista numa proposta de alteração do fazer policial que não tinha entrada na 

corporação, sendo tida como uma espécie de “devaneio” ou desejo particular do Comandante 

da CPP. Obviamente, ainda que fosse isso, não me ocorre como uma determinação oficial 

pudesse ser simplesmente ignorada por alguns oficiais, como se fosse de observação 

facultativa. Essa postura do oficialato parece reforçar a alcunha recebida pela PM pouco 

depois das ocupações das Favelas que era a “novos donos do morro”: “a impressão que eu 

tenho é que a gente muda de dono. Acho que muda a mão que segura o chicote”, dizia uma 

liderança do Manguinhos (CANO; BORGES, 2014, p.116). 

Nos primeiros meses de 2018, o projeto UPP passa por uma profunda alteração. A 

segurança pública está sob intervenção federal, a partir do decreto 9.288/2018 de 16 de 

fevereiro de 2018, sendo regida por um general de exército, não se sujeitando às normas 

estaduais que conflitarem com os atos da intervenção, conforme  art.3º, §1º do decreto.  

As atividades realizadas agora sob o comando do exército seguem a mesma cartilha 

de muitas décadas: são operações pontuais, com baixa ou nenhuma efetividade. Não se 

consegue prender criminosos, nem apreender fuzis ou outras armas de guerra, menos ainda 

cumprir mandados de busca ou prisão de criminosos.  
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Para evitar confrontos, o interventor tem optado por mega operações, com grande 

apelo midiático e impacto visual, que custam muito e rendem pouco. Exemplo disso, foi uma 

operação na Cidade de Deus, com 2.500 militares, onde nenhuma arma foi apreendida. No 

entanto, a operação repercutiu por dias nos principais noticiários no país. 

Em 28 de abril, após seminário realizado na Federação das Industrias do Rio de 

Janeiro (FIRJAN), com título de “O futuro começa hoje: ações da policia militar 2018”, o 

interventor decidiu extinguir 18 das 38 UPP’s. Dentre as unidades que serão extintas, está a 

UPP do Batan, local que obteve o mais significativo número de mediações e conflitos 

administrados por policiais mediadores de todas as 38 UPP’s. A proposta que vem sendo 

veiculada é que as UPP’s extintas serão transformadas em postos avançados, repetindo o que 

aconteceu com o projeto “mutirões de paz”, o efetivo das UPP’s extintas será remanejado para 

os batalhões de suas áreas.  

Com essa iniciativa, parece claro que o movimento da segurança é de confronto e 

guerra às drogas, em busca de restabelecer condições mínimas para retomada de negócios na 

cidade, a partir de táticas de securitização. Uma delas foi vista numa das operações realizadas 

no conjunto de favelas da Vila Kennedy, Coréia e Vila Aliança, que contou com 3.200 

homens, onde todos os moradores que passaram pelos militares foram identificados e 

fotografados por eles (RANGEL; VERPA, 2018), com remessa instantânea da foto e 

documento para um setor de inteligência do Exército.  
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CAPÍTULO 2 – OS CONFLITOS COTIDIANOS NAS FAVELAS COM UPP: UMA 

BREVE ANÁLISE DO TRATAMENTO JUDICIAL DA ‘FUBAZADA’ NA FAVELA A 

PARTIR DE UM CASO PARTICULAR 

 

Os “ricos” querem a paz para continuarem ricos. 

Nós queremos a paz para continuarmos vivos...   

Mensagem na parede do Santa Marta/RJ 

 

 

2.1 – A gestão policial do cotidiano 

A partir da estada em campo, da interação com os policiais e da observação do trato 

deles com os moradores, foi possível perceber as particularidades da vida cotidiana na favela 

e dos conflitos – muitas vezes singulares - que ela engendra. Usaremos como exemplo os 

casos que retratam situações cotidianas, notadamente as que refletem situações de vizinhança, 

pois se revelaram verdadeiros mananciais de problemas nas mais diversas comunidades pelas 

quais passamos, pois traduzem relações continuadas no tempo.  

Os conflitos oriundos desse tipo de relação eram o fundamento de parte significativa 

de todos os chamados dirigidos à polícia. Assim, pretendemos neste capítulo, a partir da 

narrativa dinâmica social real observada, apresentar e problematizar a maneira de produção do 

direito, como norma socialmente reconhecida, se dá e como ela opera na realidade da 

comunidade depois da chegada das UPP’s, bem como a forma com a qual o Estado trata os 

conflitos cotidianos e como eles são tratados na comunidade.    

Um dos impactos mais significativos da chegada da UPP na vida cotidiana dá-se em 

função de algumas limitações que antes inexistiam na localidade, notadamente quanto à forma 

de lazer, o exercício de algumas “profissões” e às questões de vizinhança. Tome-se como 

exemplo atividades como transporte de passageiros, comuns em todas as comunidades, elas 

sempre foram realizadas sem observância de qualquer tipo de regra do Estado (habilitação, 

capacetes, etc.), bastava que o motorista soubesse dirigir e conhecesse os becos da favela para 

que trabalhasse. Pagava-se o pedágio para a milícia ou tráfico e seguia o trabalho. 

Expoente com maior repercussão foi a “regulamentação” do serviço de moto-taxi na 

Rocinha em 2013, onde, por “ato normativo” do comandante da UPP, foram criadas regras 

para circulação e exercício daquele serviço na localidade (MAROTTI, 2013). A 
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regulamentação estabelecia “licenças”, com o número de motociclistas permitidos 

simultaneamente, criava banco de espera para os que estivessem fora dos limites autorizados, 

regulava o valor dos trechos oferecidos e sua política de reajustes tarifários, disciplinava a 

identidade visual dos cadastrados, além das sanções pelo descumprimento das regras de 

prestação de serviço.  

Havia apoiadores e críticos da medida. Os que apoiavam amparavam-se 

fundamentalmente no fim do pedágio, antes pago a milicianos ou traficantes. Desde a chegada 

da UPP, tais trabalhadores deixaram de recolher o “pedágio” que, segundo nossas 

interlocuções com policiais e moradores, chegava a R$13 por dia, isentos apenas os domingos 

e feriados. 

Além disso, “aliviava” a fiscalização daqueles que fossem cadastrados, enquanto 

“apertava” a fiscalização daqueles que não o fossem. Quem fosse cadastrado, estivesse 

uniformizado e seguindo o regramento não seria abordado nas blitz de rotina e não teria sua 

moto e seus pertences revistados. Não tardou para que o tráfico transportasse armas pequenas, 

dinheiro, munição e drogas por essa via. 

Operava-se a instrumentalização do direito com táticas de lawfare,uma forma de 

conflito na qual a lei é usada como arma: o emprego de manobras jurídico-legais como 

substituto de força armada, visando alcançar determinados objetivos de políticos  

(HUBERMAN, 2018) e para garantia da circulação de ‘mercadorias políticas’ (MISSE, 

2010).  O alívio na fiscalização era a contrapartida oferecida a motociclistas que aderissem e 

defendessem a regulamentação. O dever de fiscalização foi tomado como mercadoria e 

livremente negociado no mercado informal. 

Em 2002, após a morte do jornalista Tim Lopes por traficantes do complexo do 

alemão, a policia realizou uma operação de mais de 50h, em busca do dono do morro, Elias 

‘maluco’. Para isso, contaram com uma autorização judicial genérica para entrar em mais de 

10mil domicílios: o mandado de busca e apreensão coletivo. Não há previsão legal para esse 

tipo de autorização, o que foi feita a partir de necessidades militares de viabilizar a operação 

de ‘guerra’. Em 2011, novamente no Alemão, foi autorizado o mandado coletivo para 

viabilizar o trabalho das Forças Armadas que ocupavam a região.  

Atualmente, essa temática volta à cena, eis que a política de intervenção militar 

vigente no RJ pretende se valer do mesmo expediente para legitimar a busca irrestrita nas 

casas de um determinado perímetro, tido como perigoso. No entanto, cogitam mudar o nome 

do pedido para ‘mandado de múltiplos alvos’, onde as pessoas seriam individualizadas, mas 
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as residências não, permitindo a busca dentro de um determinado perímetro definido pelas 

forças militares. 

A disciplinamento semelhante foram submetidos os organizadores de bailes e festas 

que se viram obrigados a obedecer à regulamentação do comandante local. No Morro dos 

Prazeres, em 2014, o comandante convocou uma ‘negociação’ para estabelecer regras para a 

ocupação das calçadas e ruas pelas mesas de bares e restaurantes. Cobrou que os policiais 

mediadores realizassem a negociação.  

Tais policiais se viram entre o medo da coerção direta do comandante e o receio de, 

ao desfigurarem o processo de Mediação para atender às determinações do comando, 

perderem a confiança que pouco a pouco começava a ser adquirida naquela localidade. 

Optaram por convencê-lo de que a perda da confiança poderia ser mais prejudicial para a 

imagem da UPP. A análise de custos de decisão incentivou que o comando não insistisse em 

impor a ordem aos mediadores. Ter a comunidade minimamente próxima era um recurso 

valioso naquele momento. 

Um processo ‘negocial’96 foi aberto entre os donos desses estabelecimentos e o 

comandante. Assim, era possível marcar os espaços de atuação de cada um e, por mais 

autoritário que pudesse ser o comandante, os policiais mediadores ficariam minimamente 

preservados, não intervindo no processo, pois as tratativas eram diretas entre os comerciantes 

e a autoridade local.  

Ao final dessa negociação, ficou decidido que a ocupação das calçadas e ruas seria 

parcial e por tempo determinado, de modo a atrapalhar da menor forma possível a rotina 

social local, inclusive com estipulação de horário para uso do som e atrações ao vivo, visto 

que não havia nenhum estabelecimento no local com isolamento acústico. Todos os bares são 

vizinhos de imóveis residenciais. Mais uma vez a aplicação da lei foi a ‘mercadoria’ oferecida 

nesse mercado informal.   

Apesar de os comerciantes não terem gostado da postura do comandante no curso das 

tratativas, foi possível perceber um saldo positivo nesta situação, marcado por uma 

aproximação desses comerciantes com os policiais mediadores, chegando a lhes a oferecer os 

estabelecimentos, com as mesinhas, para que os Mediadores pudessem realizar atendimentos. 

Como veremos adiante, não é o local ideal para atendimento, mas naquele momento era o 

possível para desenvolver o trabalho. 

                                                           
96 Termo usado na sua acepção mais usual e informal, sem qualquer pretensão de traduzir a utilização de técnicas 

estruturadas de negociação.  
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Essas aproximações em diversos contextos e locais os colocava como ‘amigos da 

comunidade’, por isso eram vistos com certa discriminação entre seus pares. De alguma 

maneira, o fato de eles não participarem das tratativas preservou a imagem positiva que vinha 

sendo construindo ao longo do tempo. 

No entanto, em 2015, houve troca de comando na UPP dos Prazeres e o novo 

“gestor” resolveu que aquele “acordo” então vigente não poderia continuar e, num só ato, o 

desconsiderou e passou a constranger os comerciantes a desocuparem as calçadas e proibiu o 

uso de som no período da noite, gerando muitas insatisfações. O embaraço a eventos culturais 

funda-se, essencialmente, na compreensão de que aquelas expressões são apologias ao tráfico. 

A maior dificuldade sempre foi o baile funk. As rodas de samba têm muito mais tolerância à 

sua realização. 

Era uma espécie de gestão civilizadora, a partir da aplicação inflexível da lei. Fato 

similar foi observado noutras comunidades onde há UPP e registrados em importantes 

pesquisas: 

Além do fim dos bailes funk, o entrevistado contou que na rua onde mora 

tinha um bar bastante frequentado por famílias, onde não havia nenhuma 

venda ou consumo de drogas, e que foi fechado há algumas semanas. Os 

donos colocavam som, o que atraia muitos fregueses, mas segundo ele não 

era em uma altura que incomodasse os vizinhos, pelo contrário, os vizinhos 

eram os fregueses mais assíduos, inclusive o entrevistado. Para ele o 

fechamento dos bares na Cidade de Deus é um impacto ruim da UPP porque, 

além de diminuir as possibilidades de lazer dos moradores acaba com a 

renda de muitos moradores (CANO; BORGES. Op.Cit.p.129). 

Muitos policiais, dentre eles muitos de nossos interlocutores, achavam que o 

favelado precisava ser “civilizado”, fato curioso porque muitos deles eram também moradores 

de favelas, que tiveram de sair delas após entrar na polícia ou que se mudaram para locais 

onde havia UPP. As moralidades sustentadas pela polícia não permite sua identificação direta 

com o estereótipo do favelado, ainda que lá residam também. O favelado, então, é um modo 

de ser no mundo, e não uma questão de local da moradia ou de trabalho. 

Essa postura, que encontrava eco na corporação, aliada ao vácuo de poder existente 

entre a perda da hegemonia do tráfico ou milícia, a chegada da polícia e o que a ela cabe 

fazer, terminou por incentivar a percepção de que qualquer demanda deveria ser dirigida à 

UPP, fortalecendo a noção que de a UPP era uma espécie de Prefeitura local.  

Fato curioso porque muitos policiais eram também moradores de favelas que tiveram 

de sair delas após entrar na polícia ou que se mudaram para locais onde havia UPP. As 
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moralidades sustentadas pela polícia não permite sua identificação com o estereótipo do 

favelado, ainda que lá residam também. O favelado, então, é um modo de ser no mundo, e não 

uma questão de local da moradia ou de trabalho. 

Os comandantes eram demandados por todo tipo de situação: coletas de lixo, 

fornecimento de água e eletricidade, ausência de profissionais em postos de saúde, problemas 

nas escolas, falta de vagas em creche, dentre outros. Junto a isso, foi se fortalecendo em 

algumas comunidades a noção de que o comando poderia e deveria normatizar alguns 

aspectos da vida social. Em muitos lugares, onde as normatizações eram verticalmente 

impostas, sem qualquer espaço de diálogo efetivo, logo se consolidou a expressão “novos 

donos do morro” (CANO, 2014) para se referir à PMERJ polo irradiador de normatizações e 

determinações na favela.  

No decorrer desses processos e interações, começou a se evidenciar como as decisões 

estratégicas tinham muito pouco de ‘estratégia’ e muito de voluntarismo e vaidade, uma 

mistura apta a inflamar ânimos e potencializar conflitos. 

a falta de um norte programático claramente definido gera incertezas, são só 

para a sociedade como para os próprios policiais envolvidos. O problema 

maior ocorre quando, devido ao desconhecimento pela falta de 

sistematização de suas práticas, eventuais crises de percurso sejam 

interpretadas como uma falha geral de todo o projeto, principalmente quando 

não se resiste à tentação de corrigi-la por meio das velhas práticas. Estas 

produzem exatamente o contrário do que propõe a proximidade, ou seja, o 

indesejado afastamento da guerra e todos aqueles seus efeitos predatórios. É 

na penumbra criada por esse afastamento que geralmente ocorre a violência, 

não só a de Estado que sacia espíritos autoritários e guerreiros, mas 

sobretudo a clandestina e instrumental, que cria o ambiente ideal onde viceja 

toda uma gama de criminalidades subterrâneas.(RODRIGUES, 2014. P.84) 

Apesar dessas dificuldades, nalgumas das comunidades pesquisadas, sobretudo no 

Batan (entre 2013-2014), onde o perfil de comando facilitava o diálogo e a ausência de 

confrontos armados criava a ambiência propícia, foi possível notar uma iniciativa de 

aproximação dos moradores com a UPP, atraídos pela mediação. A toda evidencia não 

estamos dizendo que se trata de causa única, mas de interface que colabora significativamente 

para a mudança da percepção do policial e do exercício das suas funções. 

O apoio do comando se materializava em condutas como o respeito – ainda que 

parcial - à diretriz estabelecida pela CPP, o fornecimento de sala para a realização das 
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mediações, dentro das limitações estruturais com as quais sofriam todas as unidades, acesso à 

tropa, manutenção da escala de serviço, etc.  

Como efeito desse apoio, a tropa passou a perceber a mediação como parte do “fazer 

policial”, começou a problematizar se a segurança pública passaria pela gestão desses 

conflitos para que eles não escalem e se tornem ocorrências policiais. Se seria um atuar na 

origem, prevenindo que a violência seja o desfecho para as desavenças encontradas.  

Nestas unidades, os mediadores atuavam com pouca oposição interna, o que 

contribuiu para que o volume de atendimentos fosse sempre significativo e os resultados 

alcançados também muito proveitosos. Ressalte-se desde logo que as UPP’s nunca tiveram 

salas e estruturas adequadas para a atividade de mediação, exigindo sempre um esforço de 

adaptação dos locais às necessidades do caso e das pessoas envolvidas. Tal esforço, ao longo 

do tempo, percebemos ser de toda a PM. Muitas das questões práticas do dia a dia eram 

resolvidas no jeitinho, na adaptação e criatividade. 

Como já sinalizavam as pesquisas realizadas em 2010 (RODRIGUES, 2014. p.12), a 

chegada das UPP’s às favelas mudou significativamente a relação da localidade com a 

violência, melhorando, inclusive, na percepção dos moradores, a forma como as pessoas de 

fora da Comunidade os viam, observaram também melhorias no tratamento com 

concessionários públicos, especialmente, os de telefonia e TV por assinatura, bem assim com 

entregas de produtos que passaram a ser mais regularmente efetuadas. A UPP também reduziu 

a resistência de empregadores de contratar pessoas que moravam na Favela, aumentando as 

oportunidades para os moradores locais. 

Neste contexto, a atuação dos mediadores além de prevenir resultados violentos em 

conflitos instalados e prevenir outros que ainda estariam por vir, foi servindo de elemento de 

coesão entre a comunidade e a PM. Uma das bases da mediação é a confiança, de modo que o 

principal papel de qualquer mediador, em qualquer situação, é ser depositário da confiança 

das pessoas em conflito.  

Se, num primeiro momento, querer que essa confiança seja pessoalizada, beiraria a 

ingenuidade, uma vez que o simbolismo do policial operacional é muito forte dentro e fora da 

favela, já que a favela - na verdade - somente conheceu o policial que sobe atirando ou o que 

sobe para negociar a repressão e faz parte da folha de pagamento do tráfico. Qualquer postura 

diferente dessas levaria tempo e trabalho para ser internalizada. 
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A partir das sessões iniciadas e os mediandos percebendo que boa parte das regras do 

jogo são eles mesmos quem decidem, começa a se fortalecer uma confiança tanto no processo 

da mediação, quanto nos mediadores que são seus guardiões.  

Uma vez que a confiança da comunidade estava em processo positivo de aquisição, 

com avanços e retrocessos, conforme progredia sua conquista, seria mais fácil a captação de 

novos casos. Uma observação que se faz importante é a de que a desconfiança na PM, de um 

modo geral, permanece; a mediação permite que ela se esmoreça um pouco, mas nem de perto 

se compara com a relação que se estabelece entre comunidade e policiais mediadores.  

Esses policiais são – em vários locais – tidos na própria polícia como ‘amigos da 

comunidade’, gozando assim de um status curioso: não são de fato amigos da comunidade, 

pois há sempre uma desconfiança, mas são tratados pela corporação se o fossem. Assim, são 

alvos de desconfiança dos dois lados. Aliás, a relação entre esses atores ainda está em 

construção permanente e é marcada por constantes refluxos.  

A partir de 2015, quando os confrontos armados passaram a ser mais intenso e, em 

resposta a eles, os abusos alicerçados nas tradicionais práticas policiais, toda essa situação foi 

se perdendo. Isso não quer dizer que ela não tenha existido ou que tenha sido descartável. 

Apenas queremos sinalizar que dentro do cenário de combate armado, onde só operam lógicas 

de guerra, não poderíamos esperar nada diferente.  

Um sinal interessante dessa tensão é que, quando o mediador eventualmente precisa 

ir à casa de um ‘mediando’108 e recebe carona da viatura da UPP, há reclamações dos 

mediandos, pois a viatura na porta de casa é uma espécie de afronta. Na percepção da 

população local, viaturas são fatores de risco para eles, seja porque a vizinhança os olha 

enviesados, seja porque a memória da violência policial é muito presente ainda. Ou ainda 

porque há receio de que os antigos “donos do morro” resolvam repreender essas pessoas 

porque são amigas da polícia.  

Outra tentativa de lidar com a desconfiança na tropa e ao mesmo tempo dar conta do 

isolamento que a UPP sofreu e sofre é a designação de atividades esportivas e culturais 

desempenhadas pelos próprios policiais locais. Como nossos interlocutores falam: “sempre há 

alguém formado em alguma coisa na PM”. Há atividades culturais, de esportes, de reforço 

                                                           
108 Mediando é o termo comumente usado para designar aqueles que participam de um processo de mediação de 

conflitos. 
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escolar, todas levadas à diante pelo empenho pessoal de alguns policiais que entendem que 

esse “extra” pode ser proveitoso.  

essa dupla atuação – como policial e como agente social – alimenta e exibe 

uma dinâmica repleta de ambivalências e de conflitos relativos a dois 

repertórios de significados fortemente presentes em intervenções na 

realizadas nos territórios da pobreza: o tradicional “repertório da guerra”, 

que prioriza o conflito violento com as quadrilhas de narcotraficantes; e o 

‘repertório do social’, que prioriza a ação preventiva, por meio do 

desenvolvimento de atividades visando, entre outros objetivos, à diminuição 

das pessoas com a criminalidade (TEIXEIRA, 2015.p.77) 

Aqui se encontra mais uma dificuldade gerada pela baixa normatividade: a 

dependência do voluntarismo, seja de comandantes, seja de praças para conduzir atividades 

recreativas, de desporto ou ainda de diálogo com concessionários públicos, com vistas a 

resolver problemas ou oferecer um serviço diferenciado para a comunidade local.  

Uma vez que o Estado apenas entrou com a polícia, diversas atividades, e há que se 

reconhecer que são muitas, são levadas adiante pela disponibilidade individual dos 

profissionais que as conduzem, prática que começou com o GPAE e ainda subsiste como 

cultura na prática policial. O Batan, por exemplo, dispunha de natação, reforço escolar e aulas 

de lutas, especialmente, o Jiu-Jitsu que já rendeu medalhas e troféus em competições a seus 

alunos e permitiram que outros pudessem ter uma perspectiva diferente de futuro, coisa que 

sem a disponibilidade individual de alguns policiais isso não seria possível. No Alemão, em 

parceria com a Escola Tim Lopes, havia aula de violão e cavaquinho no teatro da escola. 

O que percebemos é que a identidade da comunidade que passou a conviver com 

uma ‘nova’ modalidade de abordagem policial, aliada a ferramentas de diálogo e de 

construção de consenso, devolvendo a eles o protagonismo da decisão de suas vidas, 

viabilizou por um período razoável o estreitamento da relação polícia-comunidade, bem como 

pôde ajudar na apresentação de outra maneira de se relacionar, especialmente conflitos 

cotidianos, reduzindo assim as soluções violentas para essas questões.  

 

 

2.2 – Os conflitos cotidianos nas Favelas com UPP 

 

Os conflitos sempre foram tratados nas favelas com base na informalidade, seja 

porque as próprias pessoas chegavam a acordos, a partir de concessões mutuas, seja porque se 

valiam da associação de moradores para funcionar como “árbitro” ou, ainda, indicavam um 
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morador mais antigo na região que poderia oferecer uma solução baseada nos costumes 

daquela comunidade. Ou ainda, seja porque a rotina conflituosa se protraia no tempo e, por 

vezes, ia se perpetuando, tornando-se a forma de aquelas pessoas manterem vínculo entre si 

(MACIEL, 2002, p.61). 

A depender dos envolvidos no conflito e da sua natureza, outras práticas também 

eram observadas como a utilização da força militar que estiver dominando o território em 

determinado momento,  ou mesmo estruturas religiosas, variando em função da proximidade 

que cada morador tenha com essa estrutura de poder. O ponto de convergência entre todas 

elas era a completa ausência de qualquer estrutura formal do Estado para tanto. 

Em relações mais tensionadas, geralmente permeadas por ameaças ou violência 

física, os atores que mais apareciam era a figura dos “donos do morro” e dos líderes 

religiosos. A peculiaridade da intervenção dos religiosos era porque a solução “militar” era 

geralmente violenta e desproporcional, envolvia espancamentos, expulsões ou mesmo mortes.  

[Sobre brigas entre vizinhos] Isso, exatamente, quando chega à agressão, 

aí...Não é que tem que chamar, não sei como rapaz...rapidinho, é como se passe 

um telégrafo...aí chega, vê, procura ver o que está acontecendo, o que tá 

havendo, quem é que tá com a razão, quem é que não tá. Nesse ponto, assim, 

eles são até compreensivos, porque normalmente eles conversam, “ é isso, não 

quero que aconteça mais, porque se acontecer...” Porque é como se diz, é igual 

propaganda, é uma propaganda negativa para eles de alguma forma (...) mas tem 

alguns que realmente se exaltam, aí não tem outra solução a não ser dar uns 

tapinhas na orelha... 

Aí já quer arrumar uma confusão, dá confusão vai para a boca de fumo, e a 

história daqui é se brigar ou raspa a cabeça ou apanha...a mulher raspa a cabeça, 

eles [os traficantes] pegam e raspam a cabeça. Ai o lema é esse, se brigar ou 

apanha ou raspa a cabeça, as duas. Pode ter uma certa e outra errada, o problema 

todo do baile é esse aqui, que ninguém respeita ninguém (CANO;BORGES, 

Op.cit. pp.118-119). 

Assim, especialmente em casos de “reincidência”,  temerosos de que algo desse nível 

pudesse acontecer, era comum recorrerem a religiosos para que as violências fossem 

minimizadas. Essa dinâmica termina por produzir relações muito tensionadas, já que a ameaça 

do tráfico e da milícia é sempre presente.  

Observe-se ainda que, segundo relatos dos moradores em conversas informais, os 

graus de violência variam muito de uma facção para a outra e entre elas e a milícia, cada uma 

com estatuto penal muito distinto. As penalidades compreendiam, dentre outras, a execução, o 

espancamento, o perdimento de bens e a expulsão.  
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Ao contrário do que vem sendo construído na modernidade, representado na 

Constituição brasileira no art.5º, inciso XLV, segundo o qual somente o condenado e ninguém 

mais poderá responder pelo fato praticado (princípio da intrascendência da penalidade), as 

penas aplicadas pelo “tribunal do tráfico’ comumente ultrapassam a pessoa do “transgressor” 

atingindo também seus familiares, especialmente, quando se trata de dívida, expulsão ou 

espancamentos, em que familiares ou pessoas próximas são punidas por condutas de terceiros. 

Segundo relato dos policiais, referendado pelas narrativas dos moradores, a punição 

base aplicada pela facção criminosa, que dominava a maioria das áreas onde foram instaladas 

as UPP’s, era o espancamento público para os homens e a perda dos cabelos para as mulheres, 

que tinham suas cabeças raspadas. Ambas executadas em público para ciência da 

comunidade, condição também observada no morro da Formiga por NASCIMENTO (2013, 

p.77). O que une todos os grupos é a noção de que o castigo deve ser severo e público para 

que sirva de exemplo.  

Em 2018, passou a ficar exibida na entrada da ‘favela do sapo’ uma faixa com os 

seguintes dizeres “Lixo no chão, tiro na mão”, tipificando a infração e estampando a pena 

correspondente. Fato que chegou a ser noticiado na mídia de massa, além de circular 

abundantemente nas mídias sociais. Abaixo segue imagem de uma das entradas da favela do 

Sapo. 
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Uma das questões mais dramáticas existentes nas comunidades e que foi dirigida à 

policia, em função da UPP, é a expropriação e posterior alienação de imóveis na favela. Para 

exemplificar, usaremos um caso muito singular: o da dona da casa número 135 da Rua 

Abigail Pereira, no Jardim Batan. A residência tem saída para duas ruas, ocupa um dos pontos 

mais altos no centro da comunidade e dispõe de ampla área construída, além de um enorme 

quintal com espaço livre, piscina e pomar.  

Com tantos atrativos, a residência foi “expropriada” pelo tráfico há muitos anos 

atrás, para que lá fosse instalada sua base de operações. Anos depois, com a expulsão dos 

traficantes pelos milicianos,  a casa permaneceu como espólio de guerra e foi mantida como 

quartel-general da milícia durante o tempo em que dominaram a região.  

Com a saída da milícia e entrada da PM, esta fez do mesmo imóvel a base da UPP e 

ainda o é até hoje112. Ocorre que, até onde sabemos da época em que estávamos em campo, já 

há um processo de desapropriação do imóvel em favor da dona dele, onde finalmente haverá 

um pagamento de um valor de mercado para sua proprietária que há anos está alijada do uso 

de seu imóvel. Assim como ela, outros tantos moradores foram expulsos do local pelo tráfico 

e pela milícia, seja no próprio Batan, seja no Fumacê, comunidade de frente ao Batan, 

separada pela Avenida Brasil. Os motivos das expulsões são diversos. Na sua maioria, 

segundo policiais e moradores, tem a ver com a posição privilegiada do imóvel ou como pena 

por “infrações” cometidas por alguém da família.  

Ao tomarem conhecimento da chegada da UPP e da promessa que se fazia da 

erradicação do domínio do tráfico ou da milícia (ZALUAR; CONCEIÇÃO, 2007), esses 

moradores procuraram a base da unidade para reivindicar esses imóveis. Atendemos muitos 

deles, mas o drama se arrastava. Sabendo que o Estado entraria na comunidade, os milicianos 

venderam os imóveis “herdados” da guerra com o tráfico, por intermédio de interposta pessoa, 

de modo a dar um ar de legitimidade ao negócio.  

Muitas delas sabiam da “condição” dos imóveis que estavam sendo negociados. 

Alguns eram amigos dos milicianos e atuavam enganando os compradores. No entanto, em 

nosso atendimento, esses ‘vendedores’ já haviam sido enganados antes e estavam 

transacionando imóveis cuja posse acreditavam ter sido adquiridas de modo legitimo, 

tamanho era o tempo já decorrido desde a expropriação. 

                                                           
112 Enquanto este trabalho estava sendo escrito, o Gabinete da Invervenção Federal da Segurança Pública no Rio 

de Janeiro decidiu extinguir a UPP do Batan, por conta disso não temos a informação sobre o que aconteceu com 

o imóvel que estamos narrando. 
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Muitos contratos de cessão de posse foram firmados sem que se soubesse que 

aqueles imóveis eram fruto de expropriação, ameaças e violências. Os compradores eram 

pessoas de boa fé, em sua maioria, que estavam migrando para aquela comunidade, vindo de 

outras mais distantes do centro ou de seus locais de trabalho. Para eles, era o momento da 

ascensão social e redução das dificuldades cotidianas, uma premiação pelo esforço da 

economia. Empregaram, portanto, suas economias e o melhor de seus esforços no negócio. 

Até descobrirem a origem criminosa da posse dos imóveis que lhes foram “vendidos”. 

Juridicamente, eram feitas cessões de posse, com instrumentos particulares precariamente 

redigidos, inobservando as mínimas regras de direito para tal. Outros eram cessões verbais da 

posse. Mantemos o termo ‘vender’ porque é assim que todos (policiais e moradores) se 

referem à transação. 

Durante os atendimentos, conseguimos coletar de informações que existia uma trama 

complexa envolvendo os milicianos e alguns moradores locais que alimentavam certa 

simpatia por eles e se apraziam da proximidade com a estrutura de poder que eles 

representavam. Em troca, forneciam abrigo insuspeito para milicianos, guardavam armas, 

ajudavam na contabilidade e, sobretudo, eram os olhos deles para contar tudo o que se 

passava na comunidade. Na PM eles eram conhecidos como “gansos”.  

Há muitas críticas esse modo de perceber. Os moradores falam que a polícia sempre 

viu o favelado como traficante ou simpatizante deles. Nossa observação em campo, pudemos 

perceber que, com a permanência no território, a mobilização dessa categoria, embora tenha 

sido restringida, ainda era usada por policiais para designar aqueles que eles achavam serem 

do tráfico, bem como àqueles cuja participação no crime era dada como certa.  

Chegamos a ouvir dos próprios policiais um caso em que uma guarnição, que já 

havia abordado um mesmo jovem várias vezes e – em todas elas – apreendido pequena 

quantidade de droga, o que era tratado na delegacia como caso de uso– cansados dessa 

situação, numa dessas apreensões, resolveu se cotizar, para conduzi-lo à delegacia na 

categoria de traficante, juntando um punhado de maconha e algum dinheiro trocado. O 

policial narrava essa iniciativa dele e de sua guarnição com entusiasmo e satisfação, pois para 

ele a missão estava cumprida, era menos um traficante em liberdade, pouco importando a 

maneira como isso foi feito e quais regras legais ele precisou violar para cumprir a missão.  

Assim, com a saída da milícia, alguns desses gansos ficaram com imóveis, ao mesmo 

momento em que foram transacionados com novos moradores e depois foram reivindicados 
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por seus ‘antigos’ proprietários, transformando essa situação numa espécie de pesadelo. A 

informalidade do registro imobiliário é terreno fértil para que esse tipo de situação ocorra. 

Alguns casos foram “solucionados” em Mediação, depois de longas sessões e 

estímulo constante ao processo empático. Era preciso compartilhar as experiências para todos 

pudessem perceber as dificuldades e dramas experimentados pelos envolvidos direta ou 

indiretamente, inclusive, pelos mediadores que estavam conduzindo aquelas sessões. 

Estabelecer uma conexão entre as famílias era fundamental para aplacar a dor e viabilizar a 

escuta entre eles.  

A partir do estímulo ao processo empático pôde-se construir em alguns casos uma 

situação de identidade, as pessoas identificaram seus dramas nos dramas alheios e 

compartilharam das dores sentidas uns pelos outros. No fundo, reconheceram-se na sua 

humanidade como iguais ou, ao menos, como merecedores de igual tratamento. Isso as 

permitiu chegar a soluções que, longe do que gostariam, eram o possível, eram o que dava 

para ser feito, a fim de minorar o prejuízo de cada um e com isso tentar aplacar a dor. Assim, 

as soluções compreendiam normalmente uma divisão do valor pago entre os envolvidos, a 

cessão de outro local de moradia pelo atual ocupante ao antigo dono e, até mesmo, permuta de 

imóveis. 

A escassez de recursos e sonhos rompidos são dois dos maiores desafios de qualquer 

negociador. Para alguns, o processo de Mediação foi suficiente para compreensão, partilha e 

equilíbrio das soluções possíveis. Para outros, a disputa se judicializou e seguiu outro rumo. 

Uma ressalva se faz oportuna: a questão criminal subjacente foi encaminhada aos órgãos de 

persecução penal para as providências legais, investigação e processo. As tratativas em 

mediação limitaram-se ao arranjo entre os compradores de boa-fé, que desconheciam a 

origem criminosa do imóvel. Processo criminal e administração de conflitos cíveis andam 

paralelamente neste contexto.  

Casos como esse, robustecem um conjunto de demandas que cresceu com a chegada 

das UPP’s, notadamente os crimes não letais, conflitos vicinais e familiares, a violência 

doméstica e os crimes de menor potencial ofensivo (crimes cujas penas cominadas não 

superam dois anos de reclusão, conforme lei 9099/95). Conforme destaca RODRIGUES 

(2014, p.77), 

O aumento de crimes não letais tem sido geralmente atribuído a uma 

combinação de fatores, tais como o afloramento de uma demanda 

anteriormente reprimida pelo poder criminoso e a substituição de 

mecanismos informais por mecanismos formais de resolução de conflito, 

com a presença da polícia e a maior credibilidade nas agências estatais. O 
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fato é que, embora a violência homicida tenha diminuído, ainda persistem 

padrões de ‘sociabilidade violenta’, demandando adequadas abordagens de 

mediação de conflito para que se promova uma desejável mudança nesses 

padrões. 

Nesse mesmo período histórico, as mídias sociais, como Facebook, Youtube, dentre 

outras passaram a ganhar espaço e usuários, logo foram se formando coletivos populares que 

se valiam desses canais para difundir notícias, cobrar providências e, de alguma forma, 

organizar os moradores locais (LUPETTI; ROMANELI, 2016).  

Essas novas formas de organização ora se somam às antigas, ora rivalizam com elas, 

como associações de moradores, que, em muitos lugares, exercem também a função de 

registrar os imóveis na localidade e mantêm diálogo com a UPP, sem perder sua 

independência. Há uma tendência, a partir das organizações por intermédio das redes sociais, 

de o movimento ser difuso, não submetido a uma liderança, há anseio pela horizontalidade e 

resistência à centralidade de uma direção. Toda questão política na favela é delicada. A pedra 

de toque nos parece a questão do confronto. Onde ele é mais presente, toda a comunidade se 

afasta. Onde ele é menos presente, há tendência de aproximação dos atores. Em todas as que 

estivemos, havia relação cordial da associação com a UPP, sem que houvesse submissão. No 

entanto, sabemos, por relatos de policiais, que nem sempre é assim. 

Com a ausência de outros projetos do poder público que não a presença da polícia, as 

demandas sociais eram canalizadas para a base da UPP, pouco importando a atribuição para 

resolvê-las. Como a polícia ainda era a principal faceta do Estado na comunidade, o 

comandante local era visto como uma espécie de prefeito da Favela, ainda que ninguém 

usasse expressamente essa denominação.  

No que toca ao trato das relações conflituosas, fossem elas vicinais ou não, uma zona 

de incertezas também se abriu. Ninguém sabia exatamente como a polícia iria operar nessas 

questões, já que o direito formal era ilustre desconhecido na comunidade e, na parte 

conhecida, era marcado por mistificações construídas pelo ideário daquelas pessoas e sujeito a 

moralidades delas, inclusive as do policial.  

O Brasil conseguiu produzir, muito em razão dos longos períodos ditatoriais, um 

modelo penal demasiadamente abrangente, de forma que não é exagero dizer que, com um 

pouco de esforço hermenêutico dos operadores do Direito, quase todas as interações 

conflituosas já observaram pelo menos uma conduta potencialmente criminosa, notadamente, 

as que se referem aos crimes contra a honra ou de dano, o que potencialmente desencadearia 

ao menos um processo criminal. 
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As  sociedades  contemporâneas  são  jurídica  e  judicialmente  plurais. De  

um  ponto  de  vista  sociológico,  circulam  nelas  vários  sistemas jurídicos 

e judiciais e o sistema jurídico estatal nem sempre é, sequer, o  mais  

importante,  na  gestão  normativa  do  quotidiano  da  grande maioria de 

cidadãos. (SANTOS, 2007, p. 9) 

Diferentemente do que Boaventura registra na sua estada em Pasárgada, onde relata o 

autor haver uma associação de moradores que funciona como uma agência central regulatória, 

estimulando a organização da favela, coordenando seus esforços conjuntos, agindo no sentido 

de maximizar o desenvolvimento interno da favela e garantir segurança e a ordem nas 

relações sociais entre os habitantes (SANTOS, 1988, p.11), não visualizei um polo irradiador 

de normatividades nas associações, exceto na questão da propriedade imobiliária, cujo “ente 

registral” é a associação de moradores.  

Delas não pareceu irradiar normatividades, funcionando mais como polos de registro, 

dando “segurança jurídica” aos negócios imobiliários pactuados e como intermediário para 

soluções de disputas, onde o direito oficial não opera. Tal como em Pasárgada, as associações 

de moradores seguem exercendo papel interessante e importante na administração de conflitos 

dos moradores das favelas onde se situam.  

Em  Pasárgada,  a  associação  de  moradores  cedo  passou  a  ser conhecida  

pela  sua  intervenção  nas  relações  sociais  entre  vizinhos, sobretudo 

naquelas que envolvessem direitos sobre a habitação ou a terra,  uma  

intervenção  que,  aliás,  não  era,  em  termos  gerais,  inédita na 

comunidade, uma vez que continuava de modo mais sistemático e menos  

precário  a  intervenção  anteriormente  assumida  por  outras instituições  

comunitárias  e  nomeadamente  pelos  leaders  locais. (SANTOS, 2007, p. 

12-13) 

São eles que organizam, dão forma e auxiliam os moradores na tradução de seus 

desejos e vontades para uma forma que seja homóloga à jurídica estatal. Em verdade, salvo 

preciosismos técnicos do Direito, os documentos que pude observar entabulados nas 

associações se inspiram nitidamente nas formalidades jurídicas como forma de validar os 

ajustes de vontade, reproduzindo as legalidades do direito estatal no limite da realidade da 

localidade onde estão inseridos. Ela, dentro das especificidades da localidade, 

reproduz e obedece à lógica de funcionamento do ordenamento jurídico 

estatal. As Associações de Moradores das favelas trabalhariam com um 

“código de conduta que, inspirado no direito oficial, reproduzia institutos 

jurídicos estatais”, a  partir dos quais “Boaventura Santos identificou um 

‘direito paralelo não oficial’, uma ‘subcultura jurídica’ fundamentada na 

prevenção e na resolução de conflitos” (JUNQUEIRA apud MAGALHÃES, 

2010. pp.134-135). 
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Naturalmente, os contratos não comtemplam todas as filigranas das hipóteses dos 

direitos reais (parte do direito civil que disciplina a propriedade), incorporando outras 

categorias que somente muito recentemente ganharam notoriedade, como o direito de laje, 

regulamentado em 2017. Outros regramentos obedecem às necessidades especificas da 

realidade onde florescem, como a distância mínima entre imóveis para abertura de janelas. 

Segundo o art.1301 do Código Civil Brasileiro, a abertura de janelas voltadas ao terreno 

vizinho deve ter a distância de pelo menos 150cm da divisão dos terrenos ou 75cm a vista não 

se sobrepuser à linha que divide o terreno. Tal disposição tem aplicação residual e assimétrica 

no campo pesquisado.  

Nas comunidades em que estivemos, há uma dualidade nos influxos do direito, na 

parte de ocupação formal (Normalmente as residências que marcam a fronteira entre as 

favelas e os “bairros” fora delas), cuja estética mais se assemelha com os comuns bairros da 

zona norte e oeste cariocas (moradias simples), há uma tendência de serem respeitadas as 

regras que determinam que não se pode abrir janela a menos de um metro e meio da divisão 

dos terrenos (art.1301, CC). Assim, há espaços nos quais os moradores exigem a observância 

dessa regra, noutras, onde a ocupação formal e informal coexistem, já há uma tolerância à 

flexibilização dessas normatividades, engendrando, assim, outra normatividade, que ora 

reclama os parâmetros oficiais, ora incorpora a materialidade das relações socialmente 

constituídas e aceitas por determinado grupo social.  

Num terceiro campo, onde as ocupações informais são hegemônicas e constituem as 

partes mais precárias do espaço urbano, a normatividade reinante obedece a lógica de melhor 

aproveitamento do terreno, o que flexibiliza a intimidade ou privacidade, em função da 

proximidade dos imóveis, em favor de ampliar-se a circulação de ar (um direito caro nas 

favelas) entre as construções e a totalidade da área construída. Praticamente em todos os 

espaços há construções e entre vielas, muitas delas, incapazes de comportar um automóvel.  

Essas flexibilizações e arranjos locais são mananciais de conflitos, mas guardam uma 

curiosa característica. Nos casos atendidos, a proximidade das janelas ou construções nunca 

esteve em cheque. Parece plenamente admitido pela sociabilidade local a diminuta distância 

entre moradias e mesmo a abertura de janelas “dentro do terreno alheio”, o que se questiona – 

quase sempre – são questões decorrentes dessa proximidade, como escoamento de águas, 

infiltrações, manutenção das estruturas, limites de telhados e etc. 
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Neste cenário, como também observou Boaventura (2007), as associações figuram não 

só como elemento regulador das normatividades, mas também como elemento administrador 

dos conflitos decorrentes das interpretações ou violações dessas regras. Não à toa, em muitas 

das comunidades, onde a prática da Mediação de Conflitos foi estabelecida organizadamente, 

tiveram nas associações seus parceiros.  

Tal interação desses coletivos fazia com que a presença dos moradores fosse 

facilitada, pois o local era deles conhecido, não havia desconfiança quanto a isso. Para a 

associação, também era produtivo porque ela capitalizava politicamente os ganhos de apoiar 

essa atividade, sem ter relação orgânica ou se subordinar à UPP.  

A presença da UPP reacendeu o debate sobre a criminalidade na favela, eis que 

saltaram os registros de lesões corporais, estupros, ameaças e desaparecimentos, enquanto os 

‘autos de resistência’, roubos de cargas e de carros e homicídios dolosos tiveram acentuada 

queda (ISP, 2015). Uma vez que os confrontos bélicos foram reduzidos no período estudado, 

os conflitos observados em campo originavam-se, em sua maioria, de relações continuadas e, 

dentre elas, tinham assento majoritariamente nas questões familiares e nas de vizinhança, 

razão pela qual a usaremos como referência para exploração e problematização do tratamento 

de conflitos que segue.  

Na sociabilidade cotidiana observada, os conflitos de vizinhança respondem pela 

maior parte de todas as demandas dos moradores, por isso pretendemos enfatizá-los e 

mobiliza-los como exemplos das experiências de tratamento de conflitos estudados, já que sua 

dinâmica de constituição, desenvolvimento, dissolução ou perpetuação pode repercutir em 

outras relações interpessoais, notadamente, nas assentadas em relações continuadas.  

No plano estatístico, a redução da hegemonia do tráfico/milícia fez aumentar os 

registros de criminalidade não letal antes quase inexistente. A inexistência aqui se refere à 

condição de subnotificados, em função da dominação e do poder de traficantes e milicianos. 

Eram lesões corporais, ameaças, rixas, injurias, difamações, desacatos, conflitos 

intrafamiliares e de vizinhos, além de estupros e desaparecimentos (RODRIGUES, 

Op.Cit.,pp.76-77). 

Para avançar na compreensão e problematização destes conflitos e da atuação da 

polícia nos territórios ocupados, é oportuno problematizar a política urbana empreendida na 

cidade, mais vigorosamente desde 2007, e a especulação imobiliária a ela correspondente, que 

aprofundaram o abismo entre riquezas na cidade ao mesmo tempo em que foi tonificada a 

repressão da população mais pobre.  
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Verificou-se em toda a cidade, mas nas favelas em especial um processo de 

“gentrificação” como efeito colateral da chegada da UPP e da realização dos grandes eventos 

de 2014/2016, caracterizado pelo aumento da densidade populacional, acompanhado de uma 

escalada nos preços da habitação e da maior remoção populacional da historia da cidade.  

As alterações urbanas, hiperconcentração de pessoas em determinadas áreas da 

cidade, deram-se em toda a cidade. Muitas pessoas migraram para as favelas por conta de não 

conseguirem mais se manter nos bairros onde residiam. Na favela, o marco dessa política foi a 

UPP, que hipervalorizou os imóveis das áreas ‘pacificadas’.  

Desde 2010, considera-se alterar a designação de alguns bairros de Jacarepaguá 

(Curicia e Camorim) para que pertençam oficialmente ao bairro da Barra da Tijuca, criando a 

‘Barra Olímpica’ pelo PL 807/2010, a fim de aumentar artificialmente o valor dos imóveis 

naquelas regiões e, com isso, implementar os rendimentos da especulação, já que a Barra é 

tem um dos metros quadrados mais caros da cidade. O projeto continua a tramitação, sem data 

para votação (RIO DE JANEIRO, 2010). 

Como aduz SANTOSb (2014), este projeto não é pioneiro,  

segue na trilha da competitividade urbana em períodos de espetacularização 

da vida, da liquidez das experiências e relatividade das emoções e 

identidades (BAUMAN, 2007) e desterritorialização dos capitais 

(BRANDÃO, 2007).  

As intervenções no Rio de Janeiro, a partir de uma lógica de cidade-commodities, 

mobilizou um ainda maior represamento da pobreza em algumas regiões da cidade, com 

políticas de remoções muito acentuadas (MARICATO, 2014. p.90), liberando áreas 

valorizadas pelo capital especulativo para negociação.  

Ao mesmo tempo em que apostou em iniciativas de integração favela-cidade, no 

esforço de imprimir a estética de cidade integrada, alimentando ações de marketing que 

realçavam sua marca de ‘cidade maravilhosa’, apta a atrair o capital internacional circulante. 

A partir desta lógica, ao Estado cabe ‘costurar pactos’ e ‘consensos’ locais, ajudar a criar um 

bom ambiente de negócios, além de promover a imagem da cidade no país e no mundo 

(VALENTE, 2016).  As intervenções orientadas pelo espirito do empreendedorismo urbano 

possuem enorme maleabilidade e presteza quando o que está em questão são os negócios das 

grandes empresas.   

Existe, portanto, a disputa pela (re)significação da cidade e sua 

representação social que demanda transpor os atributos negativos – 

violência, insegurança, desigualdade e exclusão – por outros que instuarem a 
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imagem de uma nova cidade inclusiva, acolhedora, alegre e maravilhosa 

para se viver ou visitar (SANTOSb, 2014.) 

Como a questão real das condições sociais da vida na favela não ocupava o centro da 

discussão urbana e social nas mídias de massa ou pelos agentes econômicos e políticos, o que 

diferenciaria a favela do asfalto seria ‘apenas’ o domínio armado do território. Seriamos todos 

iguais em possibilidades a partir do momento em que o Estado ‘recuperasse’ aqueles 

territórios. 

No Rio  de Janeiro, como em outras ‘cidades globais’ de países periféricos, 

para o sucesso do projeto é necessário conjugar intervenções urbanísticas 

com o antigo tema da ‘ordem urbana’. A cidade-empresa supõe/pressupõe a 

despolitização da cisade, sua negação enquanto espaço político (polis). Além 

disso, nem todos os setores sociais podem ser contemplados pelo projeto, 

mas apenas alguns tipos de cidadãos, dentre os quais não estão os pobres - 

estes, só podem ser incluídos enquanto novo mercado consumidor 

(VALENTE, 2016). 

Por tal razão, a proposta de pacificação nunca avançou coerentemente ou 

solidamente em outras frentes que não a dominação militar dos espaços. Houve, no inicio do 

projeto, a UPP Social, capitaneada pela prefeitura, mas que nunca teve fôlego para atender às 

necessidades mais prementes da população local. Aos poucos tais iniciativas foram perdendo 

inserção e, após 2015, sua ausência ou debilidade passaram a ser justificadas pela crise 

econômica que assola o país. 

Uma vez conquistados tais territórios, a integração da cidade seria natural e gradual, 

vez que os ‘problemas urbanos’ tomar-se-iam como questões menores, que reclamam 

soluções individualmente implementadas e dependem da proatividade dos atores envolvidos, 

a partir da ‘solução criativa para velhos problemas’.   

O objetivo perseguido pelos últimos governos tem sido a construção da 

imagem do Rio como uma cidade ‘atraente’, sem conflitos e conectada com 

os padrões internacionalizados de consumo. Alem disso, a cidade deveria 

integrar, da forma mais harmonioza possível, as populações 

economicamente marginalizadas (BARREIRA, 2013. P.158). 

Retórica que realoca a favela como solução para a sua própria questão, a partir dos 

discursos de integração, devendo ela ser apresentada como uma mercadoria, ‘cujos principais 

atrativos são a sua localização privilegiada, a paisagem exuberante e a exótica cultura dos 

favelados’ (SANTOSb, 2014.). As questões sociais historicamente experimentadas seriam 
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dissolvidas por ações de mercado, a partir da capacidade de oferecer essa mercadoria ‘favela’ 

a seu publico consumidor de forma adequada e atraente, tornando-a num ativo. 

O planejamento urbano global, assim como a teoria social urbana, cede lugar 

ao discurso sobre a revalorização do espaço comunitário, do fortalecimento 

dos laços sociais desenvolvidos na pobreza, da viabilização de ‘soluções 

criativas’ e até estéticas dos favelados diante das adversidades sociais e 

econômicas das grandes cidades (BOTELHO, 2013). 

Nessa reconfiguração das formas de pensar, o Estado passa do lugar de provedor de 

soluções para a questão social urbana a mero assistente na sua solução, um player135 cujo 

papel essencial seria de capacitar os favelados para que eles próprios administrassem sua 

emancipação, apoiados em estratégias e lógicas de mercado, focando, sobretudo, nos 

trabalhadores autônomos que lá residem. Assim, vimos ações promovidas pelo SEBRAE, 

visando à capacitação de jovens ‘empreendedores’ com cursos técnicos voltados à gestão, 

administração de negócios e ampla divulgação nos meios de massa dos casos de sucesso de 

empreendedorismo nas favelas.  

São fartas as matérias que retratam a ascensão social viabilizada pelos 

empreendedores nas favelas, fortalecendo o crescimento de uma subjetividade segundo a qual 

os problemas estruturais da pobreza no Brasil podem ser resolvidos a partir de ações 

individuais, a partir das próprias favelas. No entanto, basta uma analise preliminar desses 

casos para se verificar que majoritariamente eles situam-se na questão do turismo e da 

gastronomia das favelas situadas na zona sul da cidade, quase todas dispondo de belas vistas 

para o mar. 

Em 2008, foi aprovada alteração na legislação que trata da microempresa e da 

empresa de pequeno porte, com a aprovação da lei complementar nº 128/2008, para incluir a 

figura do microempreendedor individual, um empresário que fature até R$81.000,00 por ano, 

não seja sócio ou participe de outra empresa e contrate apenas 1 empregado. O foco é 

justamente o trabalhador informal, colocando-o na ‘legalidade’ e o tornando cidadão pelo 

consumo e pela tributação. Categoria mobilizada pelos próprios moradores e pelos policiais. 

Em função da tradição de repressão ao comércio informal ambulante (camelôs), 

                                                           
135 Termo extraído das designações corporativas contemporâneas para indicar os atores econômicos que atuam 

em determinada relação comercial ou empresarial, que considera todos os agentes econômicos e, inclusive, o 

Estado como jogadores numa relação. Tal designação apoia-se na teoria dos jogos desenvolvida por John Von 

Newmann e, posteriormente, reconfigurada por John Nash, na escola de negócios de Harvard.  
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informalidade e ilegalidade são conceitos sinônimos nas áreas pesquisadas, tanto para 

policiais quanto para trabalhadores. 

Com assento nas lógicas empresariamento da vida, o Estado passa a utilizar-se de 

técncias e mecanismos de mercado e se desincumbe de suas missões constitucionais na 

solução de problemas estruturais e históricos, limitando-se a figurar como parceiro e 

deslocando, a partir de uma estrutura de marketing positivo, toda a responsabilidade e custo 

da emancipação social exclusivamente na população pobre e favelada.    

A proliferação de conceitos como ‘capital social’, ‘capital cultural’, ‘microcrédito’ e 

‘autoempreendendimento’ veio comprovar na teoria social a colonização da reflexão crítica 

pelas necessidades imediatas da administração social da miséria. O resultado teórico desse 

tipo de reflexão é a legitimação das condições sociais dadas – a assunção e a afirmação do 

positivo, isto é, do que está dado e que, como dado, deve ser melhorado, e não radicalmente 

criticado ou superado (BOTELHO, Op. Cit, p.184). 

O limite de tudo isso, em nome de um pretenso respeito à vontade individual dos 

sujeitos, de uma pretensa exaltação da capacidade de se autoafirmar da população favelada, 

apta a resolver seus próprios problemas, independentemente do Estado, é a transformação da 

precariedade em modelo de “iniciativa empresariam individual” (BOTELHO, 2013. p.184), 

sustentada no ideal empresarial de si, base de toda a sociabilidade neoliberal, cujos sistemas 

de normas estão profundamente inscritas nas práticas governamentais, nas políticas 

institucionais e nos estilos gerenciais (LAVAL; DARDOT. 2016, p.30). Esse sistema empurra 

os sujeitos a competirem indefinidamente entre si. 

O que está em jogo (...) é a construção de uma nova subjetividade, o que 

chamamos de ‘subjetivação contábil e financeira’, que nada mais é do que a 

forma mais bem-acabada da subjetivação capitalista. Trata-se, na verdade, de 

produzir uma relação do sujeito individual com ele mesmo ou, mais 

precisamente, uma relação do sujeito com ele mesmo como um ‘capital 

humano’ que deve crescer indefinidamente, isto é, um valor que deve 

valorizar-se cada vez mais. (LAVAL; DARDOT. 2016, p.31) 

Processo que transforma o risco gerado pela insegurança social generalizada em 

expressão de um mundo de oportunidades abertas para exercitar o espírito concorrencial 

daqueles que teriam capacidade empreendedora.  

Tal ideal empresarial de si foi o resultado psíquico necessário da estratégia 

neoliberal de construir uma formalização da sociedade com base no modelo 
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da empresa. Estado, igreja, escola, hospitais, todas as instituições se 

reconfiguraram a partir do modelo da empresa. A generalização da forma-

empresa no interior do corpo social abriu as portas para os indivíduos se 

autocompreenderem como “empresários de si mesmos” que definem a 

racionalidade de suas ações a partir da lógica de investimentos e retorno de 

“capitais” e que compreendem seus afetos como objetos de um trabalho 

sobre si ,tendo em vista a produção de “inteligência emocional” e otimização 

de suas competências afetivas (SAFATLE, 2015). 

Para as áreas da cidade, nas quais havia interesse direto e imediato do capital 

financeiro especulativo, tornou-se cada vez maior o peso das estratégias de mercado na 

condução da política e na administração do espaço urbano, acompanhando a tendência geral à 

mercantilização da reprodução social (BARREIRA, 2013. P.136) 

a intervenção militar e a política de remoções levadas a efeito pelo Estado 

concorrem para um tipo de política de segurança preocupada com a 

ocupação de áreas estratégicas com alto potencial de valorização e com o 

deslocamento dos conflitos armados para regiões com menor visibilidade 

(BOTELHO; BARREIRA. 2013, p.125) 

Graham (2016, p.26) sustenta que vivemos em tempos em que a possibilidade de 

integração social dos cidadãos a um Estado de bem-estar (welfare) foi substituída, perante 

as exigências do capitalismo financeiro, por uma forma de gestão de territórios e 

populações que envolve a militarização da vida (warfare), apoiada na doutrina do novo 

urbanismo militar: 

manifesta no uso da guerra como metáfora dominante para descrever a 

condição constante e irrestrita das sociedades urbanas – em guerra contra 

as drogas, o crime, o terror, contra a própria insegurança urbana – em 

guerra contra as drogas, o  crime, o terror, contra a própria insegurança. 

(...) em vez de direitos legais e humanos e de sistemas jurídicos baseados 

na cidadania universal, essas políticas de segurança emergentes se 

fundamentam na elaboração de perfis de indivíduos, locais, 

comportamentos, associações e grupos (GRAHAM, 2016. p.26). 

Na perspectiva conservadora da administração da cidade, as estratégias de 

sobrevivência e a criminalidade misturavam-se em um quadro de desordem que deveria ser 

controlado (BARREIRA, 2013. p.138). A solução para os locais perigosos, mas de interesse 

especulativo, então, foi impor ‘esforços urbanizadores’, sob a justificativa de integrá-las e 

modernizá-las, pois seriam áreas de risco para seus moradores.  

Um dos exemplos mais significativos do que seriam realmente os “esforços 

urbanizadores” é a Vila Autódromo, localizada na Barra da Tijuca, onde a Prefeitura gastou 
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mais de R$ 208 milhões com as remoções de seus moradores (FAULHABER; AZEVEDO, 

2015), quando estudos técnicos apontavam que a dita modernização custaria pouco menos de 

R$14 milhões, conforme apontava o Plano Popular de Urbanização (2012), construído pela 

Associação de Moradores e Pescadores da Vila Autódromo em parceira com as equipes 

técnicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Federal Fluminense.  

A especulação imobiliária, somada à espetacularização da vida na favela e às 

remoções impostas, provocaram uma “onda migratória”. Termo que compreende a migração 

voluntária, quando as pessoas decidem pela mudança, mas, sobretudo, pela migração imposta 

pelas políticas de remoção da Prefeitura do Rio que “empurrou” famílias para a áreas 

periféricas da cidade, sobretudo, para a zona oeste. A gestão Eduardo Paes produziu a 

remoção de mais de 70.000 pessoas na cidade. Quase todas residentes em áreas de forte 

interesse econômico pelo capital financeiro e a especulação imobiliária. 

Donos de imóveis que tiveram forte incremento de valor saíram voluntariamente das 

suas casas, em busca de outras tidas como mais nobres. Empurraram moradores antigos, 

locatários na sua maioria, para moradias mais simples e baratas, dentro da mesma comunidade 

ou para outras comunidades, geralmente sem UPP. 

Com uma variação maior ou menor e também influenciada pelo grau de 

modificações na comunidade, essa dinâmica também pode ser observada em outras 

localidades, nas quais não tivemos contato, como relato da moradora (20 anos de idade) do 

Morro dos Macacos:  

(...) Eu acho que a oportunidade de quando eu era criança e a oportunidade de 

agora...eu acho que a de agora é bem melhor. Veio oportunidade de emprego, 

saneamento, Morar Bem [Programa da Prefeitura de urbanização das favelas]. 

Então, eu acho que está ficando muito boa a comunidade, tanto que não tem casa 

para alugar (CANO; BORGES, 2014. p.133). 

Também atraia pessoas vindas de lugares mais simples em busca de ascensão, 

normalmente advindas das áreas mais afastadas do centro comercial da cidade, que desejavam 

estar mais próximas da região central. Outras, em busca de oportunidade de empregos, visto 

que foram instaladas empresas, fábricas, sobretudo, a partir de 2008, nas áreas com vocação 

turística e em alguns pontos das zonas norte e oeste por conta preparativos para os grandes 

eventos, em função de obras públicas sendo realizadas simultaneamente.  

A Transolímpica, Arco Metropolitano e Arenas de Competição, talvez sejam das 

mais significativas delas, gerando milhares de vagas de emprego e atraindo mais pessoas 

nessa onda migratória para comunidades com UPP, como Mangueira (próxima ao Maracanã), 
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o Batan (arenas olímpicas de Deodoro e transolimpica) e a Cidade de Deus (próxima ao 

complexo olímpico da Barra da Tijuca), todas próximas desses empreendimentos. 

Abaixo um mapa das remoções e rearranjos urbanos provocados por elas 

(FAULHABER; AZEVEDO, 2015):  

 

A maioria desses postos de trabalho exigiam pouca expertise técnica e era, em sua 

ampla maioria, voltada a trabalhos braçais, sem necessidade de muita escolaridade formal, o 

que acabava se compatibilizando com o perfil dos moradores das favelas.  

Tal movimento, de certa forma, colaborou para o aumento das tensões entre novos 

vizinhos que não necessariamente compartilhavam os mesmos sentidos sobre a vizinhança, 

bem como não tinham o mesmo vínculo com o espaço e com a sociabilidade estabelecida, 

mas que tinham que conviver margeados uns aos outros.  

O neoliberalismo presume um Estado que alterne sua função de juiz com a de player 

econômico, daí que ele próprio deve ser julgado pelo princípio ao qual lhe cabe zelar: a 

concorrência (DARDOT; LAVAL. 2016). Se o neoliberalismo propaga uma sociedade 

regulada pela concorrência e lógicas de mercado, ao mesmo tempo em que tem que controlar 

populações e territórios problemáticos, o urbanismo militar e a governança empresarial 

constituem-se como duas facetas da mesma moeda (VALENTE, 2017). O empresariamento 

urbano e a gestão militar dos territórios não concorrem para um projeto de cidade, pois – ao 

aprofundar a exclusão e a concentração de rendas – é necessária uma gestão firme e aguda 
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que mantenha a pobreza sobre controle e sinalize para o Capital que ele poderá continuar 

circulando sem riscos na cidade. 

 

2.3 – A Justiça e a Laje: a gestão estatal de sujeitos de direito invisíveis 

 

As disputas envolvendo a questão das lajes são recorrentes. Um direito não 

reconhecido pelo Estado e operado a partir de lógicas e representações comunitárias. Sua 

escolha neste trabalho se justifica pela importância social que este tipo de negociação tem na 

área pesquisada. 

Numa das primeiras semanas de 2014, estava na sala da Mediação de Conflitos na 

base de uma UPP, quando chegaram dois policiais esbaforidos porque a Unidade havia sido 

acionada para conter duas mulheres que tinham acabado de trocar socos e chutes na calçada 

em frente ao local onde moravam. Começava ali o entrelaçamento da história das famílias, 

que ficticiamente receberão a alcunha de  Silva e Pereira, com a Mediação de Conflitos.  

Solicitamos aos policiais que gentilmente convidassem as duas mulheres e seus 

cônjuges, que se faziam presentes, a entrar para que os policiais-mediadores pudessem lhes 

apresentar o trabalho desenvolvido ali. Meu papel naquele momento era apenas acompanhar e 

observar a atuação deles, ficava sentado numa cadeira próxima à mesa da Mediação, sem, 

contudo, estar no bordo dela. Somente iria fazer intervenções se fosse necessária alguma 

correção de rumo ou se algum dos policiais deixasse de observar as técnicas da Mediação.  

Na ausência de uma terminologia formalmente mais adequada, “policiais-

mediadores” são tomados aqui como os PMs que estão exercendo com exclusividade as 

funções de Mediador de Conflitos e, por isso, afastados da tropa e, especialmente, das funções 

de patrulhamento do local.   

Diretriz de atuação publicada no BOPM em novembro de 2012, no entanto, já 

aplicada meses antes. O Coronel que assinou a diretriz deixou o comando da CPP em 

dezembro de 2012. O comandante que o sucedeu, conhecido na PM por ser “Caveira”, por ter  

comandado o BOPE entre 2008 e 2011, embora não tenha revogado a diretriz num primeiro 

momento, modificou as escalas de todos os policiais, com o que, no que tange à escala, os 

mediadores já não contavam mais com a limitação de 10h por serviço.  

Posteriormente a diretriz foi revogada. Na representação dos policiais, a mudança de 

comando marcava uma mudança política na UPP, pois se trocava um entusiasta das práticas 

de policiamento de proximidade por um com perfil operacional. Nada havia acontecido ainda 
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em 2013, fora a mudança nas escalas, mas já se sabia que agora seria mais “tiro, porrada e 

bomba”.  

O afastamento da tropa significava prioritariamente que eles não seriam empregados 

no patrulhamento das comunidades com UPP.  Além disso, tal afastamento continha algumas 

peculiaridades, dentre as quais: o exercício das funções em trajes civis, ou seja, estavam 

dispensados do fardamento; possibilidade de circular desarmado na comunidade; ter limite de 

10h de trabalho por serviço, podendo ser flexibilizado em função de demandas especificas do 

local; ter acesso facilitado à estrutura administrativa para realização do trabalho, ou seja, 

poderiam acessar computador, salas de reunião, material de escritório, dentre outros; acesso 

aos TROs (desde 2014, denominados BOPM) e à tropa para disseminação da Mediação de 

Conflitos entre os pares etc.  

De volta ao caso, tratava-se, em resumo, de uma disputa entre vizinhos, em que o 

desejo da família Silva era poder acrescer sua casa, construindo um segundo pavimento para 

que a filha, que iria casar, pudesse residir no andar de cima. A família Pereira alegava que, ao 

subir com a construção, seu espaço aéreo seria invadido.  

Antes de prosseguir, um esclarecimento parece oportuno:  nas áreas de assentamento 

informal, as construções são muito próximas umas das outras, já que o espaço na comunidade 

é escasso e está cada vez mais caro, densidade que tem contribuído para um esmaecimento na 

criação de vínculos de intimidade e de uma rede de solidariedade entre as pessoas (PAES, 

2017, p.119). 

O espaço aéreo imediato figura, então, como patrimônio das famílias que o utilizam 

para construir novas unidades residências para os filhos (geralmente) ou outros parentes, ou 

ainda o negociam para obtenção de recursos. Em 2017, foi publicada a lei 13.465/17 que 

disciplina um “novo direito real”, o direito real de laje, a nosso ver, na melhor técnica 

redacional, seria o direito real à laje.  

Tal formalização promete permitir que as unidades imobiliárias possam ser 

registradas, cada qual com sua matrícula e que a laje seja tomada como direito real. Tal 

normatividade não deve ser a inserção nas favelas cariocas pelo fato de que as moradias 

majoritariamente não têm registro nos moldes da lei de registro público (LRP), lei 6015/73, 

sendo inaplicável seu art.176, §9º. Assim, como o imóvel original não está registrado, 

dificilmente a sua laje e suas acessões receberão matricula própria. A instituição do direito 

real de laje ocorrerá por meio da abertura de uma matrícula própria no registro de imóveis e 

por meio da averbação desse fato na matrícula da construção-base e nas matrículas de lajes 

anteriores, com remissão recíproca. 
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O objetivo que sustenta a mudança legislativa é abrir a possibilidade de 

financiamento desses imóveis por bancos, inserindo a população favelada na ciranda do 

crédito imobiliário, fortalecendo a especulação imobiliária.   

Nas comunidades, o direito à laje é aceito independentemente de lei, operando 

extrajudicialmente, mas admitido como regulador das partes, mesmo quando o contrato ocorre 

em situações especiais, e se atualiza quando um morador vende ao outro o direito de construir 

sobre sua casa (CORREA 2008).  

A preocupação central dos Pereira era de não perder o pouco que tinham de 

privacidade, a circulação de ar e não inviabilizar a construção de um terceiro pavimento em 

seu imóvel futuramente. A área objetiva em disputa era um pedaço de laje de pouco mais do 

que 40cm2, segundo as próprias famílias. Eu nunca fui ao local, mas pude verificar o ‘pedaço 

de laje’ por fotos que eles traziam no intuito de provar o que alegavam. 

Esse impasse durava cerca de um ano, colecionando seis registros policiais (ameaças, 

injúrias, difamações e lesões corporais), sem que houvesse uma luz no fim do túnel a iluminar 

o deslinde desse caso. Tal situação se agravava quase diariamente, pois o casamento já estava 

marcado e as obras paradas por conta das disputas.  

Ao ouvir os relatos das experiências vividas, as confusões quase diárias, a tensão e 

estresse que aquela situação gerava, me perguntava o que o Sistema de Justiça oficial tinha 

oferecido para aquelas famílias até então. A resposta era desalentadora.  

Conflitos como esses habitam certo limbo jurídico e institucional. Não há uma 

atividade de prevenção disponível para sujeitos em conflito, notadamente, os de vizinhança ou 

os de origem familiar, que traduzem atritos decorrentes de relações continuadas.  

Na franca maioria dos casos, o Estado somente começa a se preocupar com eles 

quando um crime (ou contravenção) foi praticado, seja ele de menor potencial ofensivo ou 

não. Até que a conduta lesiva seja capitulada como crime, muito pouco se faz para prevenir 

danos ou tratar as tensões no ambiente.  

E mesmo depois de capitulada como crime ou contravenção, a depender do tipo 

penal, pouco também continua a se fazer, basta lembrar para isso da contravenção de 

perturbação da  paz pública (art.42, DL.3688/41), cuja ação penal é pública incondicionada, 

em que não há qualquer ato da autoridade seja para cessar a perturbação, seja para promover 

os atos investigatórios que seriam pertinentes. Vale dizer, os primeiros “juízes” do sistema 

penal brasileiro são os agentes policiais encarregados da coerção, registro e investigação de 

tais práticas. 
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Mesmo fora do contexto de favela, os conflitos de vizinhos são tratados pela 

institucionalidade com certo desprezo, já que existiriam por ausência de “bom senso” dos 

contendores. Há certa categorização da importância dos crimes. É de conhecimento comum, 

por exemplo, a dificuldade de se registrar um furto de celular.  O cenário começou a se 

modificar com esse tipo crime após crescerem as modalidades de seguro para estes aparelhos. 

Como o registro de ocorrência é requisito para registro do sinistro, os constrangimentos para 

registro foram reduzidos. No entanto, pela própria existência de seguro, o interesse pela 

investigação ficou ainda mais reduzido, eis que haveria pagamento pela seguradora. 

A abordagem do inspetor que vai realizar tal notícia de crime já e no sentido de 

desencorajar o noticiante dizendo que o registro não servirá para nada, pois dificilmente será 

investigado, ante os inúmeros de outros inquéritos de crimes entendidos como mais graves ou 

mais merecedores de atenção jurídico-estatal.  

Justificado quase sempre por uma suposta escassez de recursos, o que se opera na 

prática é uma seleção pelo agente policial, a partir daquilo que ele entende como sendo 

investigável ou não. A tutela do bem jurídico, embora definida pela lei, é materializada pelos 

operadores do sistema de justiça criminal, a partir das suas representações sobre o crime, os 

suspeitos e as vítimas, e tem nas policias (militar e civil) importante ferramenta já que são elas 

as encarregadas de promover as diligencias, a fim de apurar a autoria de materialidade dos 

delitos, bem como delinear suas circunstâncias.  

No cenário de favela, onde a institucionalidade é muito baixa e a presença do Estado 

se dá basicamente pela presença da polícia, muitos policiais não entendem o atendimento a 

esses casos como afetos ao fazer policial. Especialmente, quando se dão em áreas de 

conhecido risco de confronto armado, muito em função da estrutura da sua formação que é de 

combate, ou de áreas mais pauperizadas.  

Ao chegar ao local da ocorrência, uma vez constatada a “feijoada” ou “fubazada”, 

isto é, conflitos generalizados e difusos entre pessoas, onde há uma dificuldade de 

compreensão imediata sobre o motivo pelos quais divergem, há uma comum insistência para 

que a coisa seja “resolvida” ali mesmo, com os envolvidos assinando o BOPM (boletim de 

ocorrências da PMERJ), antigo T.R.O (termo de registro de ocorrências), com a rubrica de 

“resolvido no local”.  

Tal rubrica faz transparecer um tipo de atuação muito comum, o policial se coloca 

como “interlocutor” e, intuitivamente, com base na experiência e no senso comum, tenta 

desmobilizar a animosidade. Não há emprego de técnicas estruturadas de negociação ou da 
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Mediação de Conflitos, apenas uma intervenção no sentido de que as pessoas se acalmem. A 

aplicação da lei apresenta-se como uma mercadoria livremente convencionada e negociada 

em muitas dessas situações, seja dentro ou fora da corporação, formando um mercado paralelo 

de mercadorias políticas. 

Quando as pessoas se recusam a assinar o “resolvido no local”, mas não querem 

levar o caso adiante pela institucionalidade, o artifício é encerrar o chamado com o código de 

“nada constatado”. Prática relativamente comum porque os moradores não gostam de serem 

vistos dentro de viaturas ou indo para a delegacia, eis que a criminalidade nunca deixou o 

território, manteve-se nele reinventando sua rotina. 

O policial aprendeu, pela sua prática e observando a experiência e discurso de seus 

pares, que a ida à delegacia nunca é breve. Conduzir pessoas, cujo conflito para ele é tomado 

desde logo como banal, até a Autoridade Policial é uma perda de tempo, pois sabem também 

que isso não resultará em ações efetivas (preventivas ou repressivas), ou seja, sabem que isso 

não “dará em nada”. Para os que vivem o conflito e esperam da institucionalidade um 

resultado efetivo para suas angústias, a via crucis do registro de ocorrência é longa, cansativa 

e ineficiente. 

Além disso, a ida de guarnições até a delegacia conduzindo pessoas e lá aguardando 

para prestar depoimento desfalca o efetivo disponível para o patrulhamento naquele serviço. 

Com isso, surgem pressões hierárquicas dos comandantes para que o efetivo não saia do 

patrulhamento e, com isso, perca a visibilidade da presença da policia nas ruas.   

A metáfora da guerra, que ensina ao policial que o seu fazer é no campo de batalha 

colabora para a construção de uma subjetividade segundo a qual a atividade policial por 

excelência é o confronto. Isso colabora para a construção e fortalecimento de que o 

atendimento a este tipo de situação não é parte da segurança pública e, portanto, não é 

atividade policial.  

 As famílias Silva e Pereira passaram tardes inteiras na delegacia apenas para registro 

da ocorrência, participando de depoimentos e depois disso o procedimento jazia em algum 

lugar, aguardando audiências no Juizado Especial Criminal (Jecrim) que datavam para 6 ou 

até 12 meses adiante. Enquanto isso, eles voltavam para casa e retornavam à rotina de tensões, 

provocações, enfrentamentos e sofrimento.  

 

2.4 – Mediação de conflitos: competir ou cooperar? 

Após conhecerem a proposta e a promessa da Mediação, seus limites e objetivos, 

foram necessárias aproximadamente 6 sessões para que de lá saíssem com um acordo, 
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construído por eles, a partir das suas reais necessidades e dentro do quadro de possibilidades 

fáticas de execução. O procedimento todo durou cerca de 2 meses, com sessões cujos 

intervalos variavam de 7 a 10 dias entre uma e outra, colocando fim à disputa e também a 6 

processos no JECRIM.  

Nas duas primeiras sessões, o objetivo era apresentar o trabalho da Mediação, seus 

limites, objetivos e potencialidades. Para que haja uma compreensão de como as famílias 

foram trabalhadas, apresentaremos a proposta da Mediação em termos idênticos aos que lhes 

foram apresentadas na ocasião.  

Na terceira sessão, começou a ser desenhado um quadro de interesses, valores e 

necessidades dos envolvidos, a partir das suas narrativas, a partir do qual foi possível montar 

um mapa do conflito. Nas duas sessões subsequentes foram trabalhados os itens elencados por 

eles como relevantes para a negociação e rearranjo da relação, na última foi formalizado um 

acordo.  

Como “bônus” do procedimento, saíram também marcando onde seria o churrasco 

para assistir o próximo jogo, já que torciam pelo mesmo time. Além disso, uma das vizinhas, 

que era conhecida na comunidade por ser exímia confeiteira, foi contratada para ser a boleira 

do casório vindouro. 

Diferentemente da prática distributiva do modelo de justiça tradicional, onde se 

busca a regra violada, o agente que a violou para lhe aplicar a sanção correspondente, na 

mediação busca-se a cooperação para superação de conflitos.    

É nesse cenário que pensamos estar inserida a Mediação de Conflitos comunitários 

como aspecto da Segurança Pública, pois trabalha preventivamente e restaurativamente. De 

um lado, evitando que pequenos conflitos possam se transformar em crimes e, de outro,  

quando crimes já aconteceram, de modo a permitir uma reflexão sobre o ocorrido, os danos 

causados e a forma de sua reparação, o que, em última analise, também colabora para uma 

prevenção à reincidência.   

Mas, para compreender como este caso chegou ao seu desfecho, cujos detalhes serão 

desenvolvidos adiante, é preciso antes conhecer como os conflitos cotidianos são 

majoritariamente tratados e saber como a política de UPP vem tentando desenvolver uma 

proposta de tratamento adequado de conflitos. 

Antes de seguir, outro esclarecimento parece oportuno: ainda hoje, 5 anos após o 

início do serviço de Mediação de Conflitos, este ainda é alvo de críticas internas pela PMERJ 

e externas a ela. Assim, é comum percebemos uma “dualidade” na crença policial, de um lado 

os que apostam na Mediação, estimulam e recomendam nalgumas ocorrências que atendem e, 
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de outro, os que silenciam sobre a sua existência, já que não compreendem essa atividade 

como fazer policial ou mesmo como atividade de segurança, ignorando que, como sugere 

PAES (2017, p.121), a proximidade também é defendida como técnica de intervenção 

institucional.  

O descrédito que propostas de atuação como a Mediação de Conflitos não se 

restringe a ela. Em verdade, percebe-se que seus detratores o são também para o conjunto de 

técnicas de polícia de proximidade e dos projetos da PM que lhe são correlatos. São os que 

entendem a atividade policial como atividade de combate e enfrentamento. Nas UPP’s 

funcionam diversos projetos, dentre eles, a mediação. Todos recebem críticas por não ser o 

‘trabalho de polícia’. 

 

2.5 – A Judicialização da vida social: a culpa é de quem? 

Numa análise institucional, poderíamos dizer que os conflitos de vizinhança, aqui 

tomados como referência para análise, inserem-se no âmbito da ciência jurídica, recebendo 

tratamento específico pela ordem legal. Os direitos de vizinhança decorrem primordialmente 

dos direitos e deveres afetos ao exercício do direito à propriedade. Esta, por sua vez, é tratada 

quase como dogma dentro da ordem jurídica burguesa. Basta rememorar que a propriedade é 

um dos pilares fundamentais da ordem capitalista e alçada a direito fundamental na 

Constituição Brasileira.  

Para compreender a institucionalização da resolução de conflitos, parece oportuno 

rememorar que, historicamente, o direito consuetudinário vigente majoritariamente à época do 

absolutismo precisou ser “deposto” pelo processo revolucionário burguês para que a nova 

classe dominante pudesse abrir o espaço à sua consolidação.  

O paradigma iluminista de um Estado movido pela razão fundiu num ato só 

Legalidade e Justiça, pretendendo tornar inquestionáveis as escolhas feitas pelo parlamento, a 

partir de um processo legislativo previamente estabelecido. O paradigma feudal era de uma 

concepção religiosa do mundo, que foi substituída pelo direito nas mais diversas faces de 

interação humanas. A Igreja foi substituída pelo estado, os dogmas e o direito divino, pelo 

direito humano  

Do século XIII ao século XVII, todas as reformas efetuadas e lutas travadas 

sob bandeiras religiosas nada mais são, no aspecto teórico, do que repetidas 

tentativas da burguesia, da plebe urbana e em seguida dos camponeses 

rebelados, de adaptar a antiga concepção teológica de mundo às condições 

econômicas modificadas e à situação de vida da nova classe (ENGELS; 

KAUTSKY, 2012, p. 18). 
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O conceito de Justiça, herdado do jusnaturalismo, ao mesmo tempo em que 

impulsionou a derrocada do Absolutismo, foi paulatinamente abandonado pela burguesia, que 

precisava acomodar e consolidar suas conquistas.   

Historicamente, é possível identificar 3 vertentes de direito natural. A aristotélica, 

segundo a qual, direitos naturais seriam todos aqueles que satisfizessem necessidades 

humanas básicas, adotando um critério material. Uma segunda, que prevaleceu na idade 

media, onde o direito natural era a divino, assim seriam direitos naturais aqueles que assim 

fossem estipulados pelos representantes de Deus na terra. Por fim, a vertente burguesa, 

segundo a qual, os direitos naturais seriam aqueles hauridos diretamente da razão, aqueles que 

se assentassem numa razão comum univesalizante. Por tal motivo, ao fundarem o Estado 

moderno, este passou a figurar como fruto da razão moderna e universal. Suas normas não 

poderiam ser questionadas porque oriundas deste ‘ente’ racional.   

Tal mudança reclama a compreensão da função político-econômica que o Direito 

exerce. À burguesia dominante era fundamental haver segurança para a nova ordem que se 

pretendia fundar. O Direito canônico até então criado para manter o Absolutismo, fundada a 

vinculação fundiária, da submissão direta entre sujeitos, do vínculo pelo status social e na 

divino, não era mais compatível com a dinamicidade dos contratos necessários a operar as 

transações comerciais e investimentos na ordem industrial que se engendrava. Pela primeira 

vez na história, a riqueza passava ser mobiliária e não imobiliária como até então.  

Para a nova classe dominante, tal modelo feria seus interesses de unificar as práticas 

sociais e impulsionar o desenvolvimento da indústria como novo modelo de produção e o 

capitalismo como modelo político-econômico e social. A sujeição entre os homens seria 

jurídica, era a lei socialmente estabelecida vincularia os sujeitos “livres” para realizar trocas e 

contratar no mercado.  

visto que o desenvolvimento pleno do intercâmbio de mercadorias em escala 

social, isto é, por meio da concessão de incentivos e créditos, engendra 

complicadas relações contratuais recíprocas e exige regras universalmente 

válidas, que só poderiam ser estabelecidas pela comunidade – normas 

jurídicas estabelecidas pelo estado –, imaginou-se que tais normas não 

proviessem dos fatos econômicos, mas dos decretos formais do estado 

(ENGELS; KAUTSKY, 2012, p. 18) 

Para fazer valer a força das normas jurídicas, desenha-se uma forma estatal que tenha 

por objetivo garantir a propriedade dos bens, a liberdade de contratar e a igualdade formal 

perante a lei, a partir do monopólio do uso legítimo da violência. No campo dos conflitos, era 
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preciso dar previsibilidade às decisões com regras claras156  para que os sujeitos pudessem se 

posicionar no campo econômico, sobretudo poder calcular riscos e investimentos, além de 

custos de produção.  

Ao contrário de todos os períodos anteriores na história, a propriedade de um bem 

deveria ser resguardada ainda que não houvesse vigilância ou posse direta do proprietário 

sobre esse bem. No capitalismo, existe uma categoria que une a todos: a mercadoria. Todos 

somos vendedores e compradores de alguma coisa. Assim, é fundamental que haja liberdade 

para que esse mercado minimamente funcione. 

O burguês não precisava de uma milícia para defender sua fábrica ou seu comércio. 

Era papel do Estado fazê-lo, diferentemente do período feudal em que a propriedade da terra 

era diretamente vinculada a capacidade de defesa desse território. Dinâmica que, grosso 

modo, vemos nas favelas cariocas. A partir do momento em que uma facção não consegue 

defender seu território, outra facção vem e o toma.  

Neste cenário, era necessário também um controle profundo do sistema que trataria 

de operar a realização do Direito. Os Juízes que ainda ocupavam esses cargos após a queda do 

absolutismo não detinham a confiança da burguesia que acabava de conquistar o Poder 

político. Não se poderia deixar ao alvitre de terceiros o poder sobre as regras de conduta que 

potencialmente limitariam a economia.  

A Juízes do antigo regime,  não poderiam ser confiadas a resolução das disputas,  o 

que gerava desconfiança e retardava as mudanças econômicas que emergiam. O 

fortalecimento do processo legislativo, com leis claras e suficientes para gerar segurança, 

como oposição ao direito artesanal criado pelas jurisprudências, usos e costumes locais, 

ganhava fôlego. O juiz seria somente a boca da lei, sem nenhum viés criativo.  

A mudança no cenário da gestão da Justiça, no sentido de obedecer à produção 

legislativa e preservar a autonomia da vontade, vem com a pretensão de consolidar uma 

dinâmica que se robustece desde o século XVI, quando os contratos ganhavam contornos de 

instrumentos jurídicos dotados de soberania, que refletiam (ou deveriam refletir) 

inequivocamente o interesse dos contratantes e, por isso, não deveriam sofrer intervenções do 

Estado.  

Além da intervenção estatal, buscava-se conter a autotutela, a fim de que ela não 

derivasse para a violência e, com isso, prejudicasse a atividade comercial, em última análise. 

                                                           
156 A clareza faz uma oposição à dubiedade das regras canônicas, interpretadas pela autoridade religiosa 

casuisticamente, sem qualquer critério racionalizante. 
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A autotutela, ainda presente na legislação vigente, encontra-se prevista no Código Civil de 

2002 e Código Penal de 1940, no entanto, seu emprego se dá residualmente e em 

circunstâncias específicas. 

O meio prioritário de resolução de disputas consolidar-se-ia na forma contratual, uma 

forma jurídica que se pretendia imune aos arbítrios do Poder Político e às incertezas deles 

decorrentes, pois se fundaria na autonomia que cada indivíduo tem de decidir a própria sorte, 

no respeito aos pactos, trazendo consigo a promessa de uma redução da violência como forma 

de resolução de disputas. Tal culto a esta forma negocial ganha contornos religiosos e 

mistificadores quando se difundem, já no século XVI, as noções de que ações judiciais seriam 

estranhas à fé cristã (NADER, 2011).  

Em 1804, mais de 20 anos da estabilização do processo revolucionário burguês, foi 

publicado o código civil francês, conhecido como código de Napoleão, onde foram unificadas 

as regras civis e com pretensão de completude para regular a convivência social, fundando-se 

na proteção plena à propriedade privada, na proteção à herança e respeito à autonomia 

individual.  

No Brasil, o Código Civil (CC), lei 10406/02, é a base de referência para a 

compreensão do regramento das relações civis, enquanto que o Código de Processo Civil 

(CPC), lei 13.105/15, o é  para o processamento dos conflitos, admitidos pelo Judiciário, sua 

forma de admissão e seus limites de intervenção. Os marcos legais estabelecem as bases dos 

direitos civis e os poderes deles decorrentes, bem como regulam, especificamente, os direitos 

de vizinhança e o uso anormal da propriedade.  

No que tange à Mediação de Conflitos como instituto ou categoria de análise, há a lei 

13.140/15 (Lei da Mediação), bem como as ainda recentes disposições do CPC, que 

franqueiam a atuação desta metodologia no contexto indicado, especialmente, deixando em 

aberto a possibilidade de policiais exercerem tal função. 

Art. 9o Poderá funcionar como mediador extrajudicial qualquer pessoa capaz 

que tenha a confiança das partes e seja capacitada para fazer mediação, 

independentemente de integrar qualquer tipo de conselho, entidade de classe 

ou associação, ou nele inscrever-se (BRASIL, 2015).  

Uma das marcas do procedimento de Mediação parece-nos justamente oferecer um 

realinhamento entre as questões e os conflitos reais das pessoas com o modo de sua solução, 

pois são as pessoas em conflitos que estipulam o que querem tratar. Isto é, sua 

procedimentalização, de modo que objeto tratado nas sessões reflita as necessidades e 

interesses das pessoas envolvidas, evitando-se com isso uma superficialização do tratamento 
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dos conflitos, como comumente faz a Justiça (GABBAY, 2011), bem assim buscando certo 

equilíbrio entre o que é desejado e o que é possível naquele momento.  

Aqui podemos declinar uma marca do Sistema de Justiça: há uma cisão entre os 

conflitos reais, aqueles vividos na materialidade da vida cotidiana pelas pessoas e os que são 

transformados em processos judiciais que tem delimitações claras de conteúdo e não 

conseguem abranger a dinamicidade dessas relações.  

No campo jurídico é comum ouvir nos corredores que o Sistema apenas resolve seus 

próprios problemas, ou seja, seu objetivo é resolver os processos, não necessariamente os 

conflitos que o instauraram. O sistema de metas adotado pelo Conselho Nacional de Justiça, e 

seguido pelos Tribunais de Justiça, parece corroborar este caminho.  

A mais famosa delas, sem dúvida, foi a “meta 2” de 2009,  que obrigou os 

magistrados a julgar processos que começaram até 31.12.2005, o que provocou uma onda de 

sentenças feitas para extinguir processos e não para resolver problemas. O Judiciário, ao 

ensejo de apresentar uma Justiça Célere, tratou de resolver seus problemas de lentidão às 

custas da efetividade da decisão proferida (CNJ, 2015) .   

A dinâmica da cena judicial é marcada pelo contraditório, ou seja, o direito de 

oportunidade que cada um tem de se defender de algo que foi alegado ou de algum 

documento que foi juntado aos autos, permitindo assim formalmente, igual oportunidade de 

influenciar os juízes e suas decisões.  

Tal processo termina por colocar e estimular as pessoas que estejam sempre no lugar 

da disputa, vendo-se reciprocamente como adversários, pois a suposta influência do julgador 

pode se dar, dentre outras, com a legitimidade e robustez das próprias razões apresentadas e 

articuladas no processo, mas também com uma desqualificação das razões do outro, bem 

como dele próprio.  

A lógica de funcionamento desta forma de se relacionar com o outro separa, divide, 

contrapõe; coloca em lados opostos personagens de uma mesma história, versões de um 

mesmo fato (CUNHA, NORONHA, 2010). Dessa forma, é possível dizer que o Direito, ao 

organizar as partes envolvidas em uma contenda, reproduz características dessa cultura mais 

preocupada em impor argumentos do que em assumir o ponto de vista do outro.  

Abre-se, assim, uma porta perigosa que leva a transformação do adversário em 

inimigo, retirando-se dele os traços de humanidade que permitiriam que um se reconhecesse 

no outro, levando a uma elevação cada vez maior da animosidade entre eles. Este é o mesmo 

norteador de pensamento das metáforas da guerra.  
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O objetivo é provar quem é culpado para que aquele fato danoso tenha ocorrido, cada 

um tentando imputar ao outro a conduta ou motivo determinante para que o crime ou dano 

tenha ocorrido.  É pouco provável, então, que haja qualquer compartilhamento de informações 

ou práticas cooperativas dentro da lógica de perquirição de culpa e imposição de sanções. 

O conceito de conflito no sentido jurídico difere daquele atribuído pela sociologia 

(GABBAY, 2011), o jurista somente pode cuidar dos processos efetivamente propostos e das 

lides que forem realmente levadas perante os Juízes, na exata medida em que o forem. O 

direito resolve litígios, que são limitados pelo objeto do processo. Em outros termos, o litígio 

é a redução do conflito (GRAU, 2005, p.24). 

o objeto do processo não seria o conflito de interesses em sua simples e 

natural realidade. Só em face do pedido do autor é que o juiz pode  intervir, 

examinar o caso e julgar, de acordo com a lei, se esse pedido é ou não 

procedente, concedendo ou negando em consequência a providencia pedida. 

A lei dá ao autor a liberdade, a iniciativa e a responsabilidade da escolha no 

modo de resolver a controvérsia, exigindo dele a indicação da forma 

concreta e determinada de tutela que pretende conseguir para a satisfação de 

seu interesse. A tarefa do juiz é unicamente decidir se a solução proposta é 

conforme ou não com o direito vigente (GABBAY, Op.cit., pp.29-30). 

No plano da Justiça Penal, grosso modo, segue a mesma dinâmica (LOPES JR, 2017. 

pp.55), com a diferença de que, por deter o monopólio do uso legítimo da força, cabe ao 

Estado, por intermédio do Ministério Público, oferecer em regra as ações penais, objetivando 

a condenação do denunciado. Isso não quer dizer que, finda a fase instrutória, o Promotor de 

Justiça não possa pedir a absolvição do denunciado. Segundo a legislação brasileira, é dever 

do MP oferecer a ação, não podendo seu membro deixar de fazê-la por convicção pessoal, 

credo ou exceção de consciência.  

o processo penal é uma prerrogativa obrigatória do Estado com o fim de 

punir transgressões às normas preestabelecidas em lei, onde os acusados de 

algum crime devem comprovar sua inocência, ou seja, o ônus de 

comprovação de “não culpabilidade” é do acusado, e não do Estado. Assim, 

o funcionamento de nossas instituições judiciais se dá pela lógica do 

contraditório, onde o acusado deve contradizer as acusações do Estado como 

forma de defesa. O dissenso, o antagonismo de teses é a lógica de defesa. 

(LOBO, 2014). 

Ressalte-se que, a partir da lei 9.099/95, os processos que versam sobre conflitos 

capitulados como contravenções ou crimes de menor potencial ofensivo, cuja pena não supera 

2 anos de reclusão, podem ser solucionados com um tipo de pactuação: a composição civil 

dos danos, que pode ser material ou moral.  
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Esta possibilidade, além de ser uma alternativa ao encarceramento desnecessário, 

recolocaria a vítima com certo protagonismo, uma vez que seus desejos e necessidades 

encontram espaço de possível acolhida. Sem prejuízo, ofereceria também um desafogo aos 

cartórios de tais juizados que são abarrotados de feitos.  

Para ilustrar o que acaba de ser dito, pensemos num processo judicial que verse sobre 

uma injúria sofrida por um vizinho e praticada pelo outro. A delegacia vai registrar esse fato 

isoladamente, mas o filme dessa relação continuada se passa todos os dias, ganhando novos 

capítulos e cores. O processo vai “resolver” a questão da injuria, mas todas as outras que eles 

colecionarem ficarão pendentes. Com as composições civis, abre-se um espaço, 

subaproveitado, para que outros itens sejam trazidos, sem que necessariamente o juiz esteja 

julgado extra-petita.  

Segundo Daniel Assumpção (2016, p.820), decisão extra petita é aquela que 

“concede tutela jurisdicional diferente da pleiteada pelo autor, como também a que concede 

bem da vida de diferente gênero daquele pedido pelo autor”. Com isso, abre-se a oportunidade 

de temas outros serem abrangidos pelo processo, que terá a possibilidade de ir ao encontro da 

resolução dos problemas e, não somente da resolução do processo judicial.  

Conforme pesquisa de Werneck Vianna (1999), os Jecrim’s eram receptores da 

violência urbana, pontualmente, de pouca gravidade. Com isso, importando a sua posição no 

sistema e sinalizando as potencialidades desse tipo de aparato judicial, com significativo 

poder de interferir e modificar a sociabilidade. 

Ao verificarmos a pesquisa do professor Kant de Lima no Jecrim de Nova Iguaçu, é 

possível sinalizar que o resultado do tratamento do conflito pelo Jecrim não alterava para 

melhor a relação entre as pessoas, equivalendo ao estado anterior. Sinaliza, no entanto, que o 

Jecrim, com as potencialidades que tem, pode ser um espaço privilegiado para restabelecer 

normas e regras básicas ao convívio social, acordadas entre as pessoas, a partir de um 

processo de juridificação das relações sociais (AMORIM; LIMA; BURGOS, 2003).  

Tal possibilidade, cuja implementação ainda é difusa e incipiente, é um passo na 

colocação da vítima como parte integrante da construção do conceito de Justiça, eis que a 

vontade dela tem peso e pode determinar uma solução que compreenda justa, ainda que juízes 

e promotores assim não entendam, pois a composição civil afasta a representação do ofendido 

e, com isso, impossível seguir na persecução penal. Evidentemente, a solução consensual não 

poderá ser ilegal, devendo sempre estar balizada pelos limites legais. 

As pesquisas de campo, no entanto, sinalizam para o fato de que as conciliações 

levadas a efeito pelos Tribunais norteiam-se majoritariamente pelo resultado estatístico 
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imediato que pode produzir e pela redução do acervo cartorário, isto é, guiam-se 

prioritariamente pela necessidade de extinguir processos e não de resolver impasses sociais 

que lhes dão causa (LIMA, 2014), mecanismo que atua retroalimentando o sistema e 

mantendo tensionadas as relações sociais.  

 

2.6 – Judiciário e Consenso 

Ao falarmos de consenso, é interessante destacar que essa expressão não tem sentido 

unívoco, recebendo, por diversos atores, públicos ou privados, significações distintas. 

Segundo definição do dicionário Houaiss, consenso é 

1. Conformidade de juízos, opiniões ou sentimentos, relativamente a algo ou 

a alguém, por parte da maioria ou da totalidade dos membros de um 

conjunto de indivíduos.  

2. Opinião ou posição majoritária de um grupo ou comunidade. 

A definição acima é a mesma que permeia o senso comum, sendo ainda muito 

frequente a confusão entre consenso e unanimidade. Por tal razão, uma das definições que 

mais nos parece apropriada e adequada é a de que o consenso é a decisão informada, tomada 

pelos membros de um grupo ou comunidade que, embora não retrate a integralidade ou 

unanimidade de seus desejos ou interesses, produz um resultado com o qual todos possam 

conviver (SUSSKIND et al. 2010).  

Assim, o consenso abarca tanto continuidades, quanto rupturas, sinalizando que os 

processos consensuais admitem o conflito de interesses. O conceito de unidade para SIMMEL 

(apud LIMA, 2014) pode também designar consenso, como síntese de energias onde estão 

incluídas discordâncias e oposições, uma ‘unidade de contrários’, segundo Marx. 

Em trabalhos que visam a soluções consensuais com múltiplos interesses, uma das 

maiores dificuldades no processo é o desnível entre os participantes quanto ao poder para 

eventualmente impor sua vontade e o nivelamento de conhecimento para tomada de decisão. 

Toda relação de conflito envolve uma relação de poder subjacente, tanto em relações 

cotidianas, quanto nas mais complexas, a qualidade da informação circulante é fundamental 

para prevenir conflitos. 

Para não cairmos no fetichismo contratualista dos séculos XVIII/XIX, que defendia a 

ampla capacidade genérica de todos poderem pactuar, é preciso alinhar as posições decisórias 

de todos os participantes para que possam ter – de fato – poder para tomada de decisões. A 

historiografia do contratualismo revela que este instrumento foi adaptado e formatado para 
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que se tornasse ferramenta de coerção de poderes hegemônicos, conservando, no entanto, o 

fetiche da liberdade que todos disporiam para contratar uns com os outros em igual grau de 

liberdade no exercício deste direito. 

Umas das arenas, então, para a decisão quanto às divergências e limites ao poder de 

contratar é justamente o Judiciário, que se viu – notadamente a partir do segundo pós-guerra – 

assolado por um volume crescente de demandas.  

Isso pode ser explicado pela consolidação do pensamento segundo o qual a 

emancipação social adviria da reivindicação de direitos (ENGELS; KAUTSKY, 2012), dentro 

dos marcos da legalidade capitalista, seria a luta de direito contra direito (Marx), gerando, por 

fim, uma hipertrofia do aparato e produção legislativos .  

Assim, as lutas sociais, desde o inicio do século XX, foram quase sempre no sentido 

de incluir direitos e assegurá-los com base em legislações. Na fase expansiva do capitalismo, 

havia uma correspondência expressiva entre a criação de novos postos de trabalho e a 

constituição de direitos (MENEGAT, 2013, p.17). Um dos marcos desse movimento foi a 

constituição alemã de WEIMAR de 1919, em resposta à possibilidade de uma convulsão 

social naquele país, que abrigou diversos direitos sociais no texto constitucional.  

A quantidade cada vez maior de direitos e legislações que os assegurassem deu azo a 

uma quantidade igualmente crescente de processos judiciais que os reivindicassem. Pouco a 

pouco, no intuito de educar as massas trabalhadoras a “buscar seus direitos” pela via 

institucional e não pela ação política, foram sendo substituídas as instâncias políticas pelas 

jurídicas e foram sendo destinados aos tribunais um número crescente de pedidos e processos.  

Com o aumento da produção legislativa ao longo do século XX, muitos pormenores 

da vida social passaram a ter na lei a sua defesa e garantia. Isso associado a uma ausência de 

espaços públicos adequados para o debate das diferenças, fez com que as insatisfações sociais 

fossem quase que integralmente canalizadas para a via Judicial.  

Com as transformações ocorridas no século XX, tais como as duas guerras 

mundiais, provocando deslocamento populacional e transformações 

culturais, houve alterações profundas nas relações sociais. Além disso, 

ocorreu a urbanização da sociedade, em decorrência da industrialização, 

gerando o aumento do número de conflitos a serem submetidos ao Judiciário  

(...) 

É inegável que a crise do Judiciário decorre da crise do Estado 

contemporâneo, que não tem mais condições de solucionar todos os conflitos 

existentes na sociedade. Há uma miríade de problemas enfrentados pelo 

Judiciário de vários países e as soluções encontradas têm se mostrado 

insuficientes e inadequadas (AMARAL, 2008, p.40). 
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É inegável que as modificações efetuadas pelo Estado Social atingem diretamente o 

Judiciário, que está vinculado às metas impostas ao Estado pela Constituição. Assim, o 

magistrado não pode mais ser neutro ou passivo, devendo ser comprometido com os fins e os 

princípios almejados pelo Estado. Por fim, o processo tem como objetivo não apenas 

solucionar conflitos, mas atuar os escopos constitucionais. (AMARAL 2008). 

O Judiciário figura numa arena de disputas sociais, com cada vez mais relevância, 

decidindo desde questões políticas, quanto pormenores das práticas socializadas. A prática 

judicial real, no entanto, nos sinaliza que os tribunais cada vez mais estão afetos às políticas 

de governo e não projetos de Estado. Isto é, defendendo interesses de grupos hegemônicos, 

mesmo que para isso a Constituição precise ser solapada com os discursos jurídicos que o 

justificam.  

Como exemplo recente dessas experiências, enquanto revisamos este texto, 

acompanhamos o deferimento de liminares por diversos tribunais autorizando o uso da força, 

até mesmo das forças armadas, para por fim à greve dos caminhoneiros, que está provocando 

uma onda de desabastecimento no país (O GLOBO, 2018). 

Sua deferência não é à Constituição, e sim ao governante que opera o caixa. Assim, 

no seio das pessoas comuns, o Judiciário perde, enquanto instancia de produção de justiça, a 

sua credibilidade. E, ao perdê-la, se vê questionado diariamente pelo descrédito que famílias 

com as aqui retratadas em nossa experiência expuseram. 

 

2.7 – Formas alternativas de solução de conflito (ADR’s – Alternative Dispute 

Resolution) – Contextualização, limites e potencialidades 

 

Segundo Nader (2008), é possível extrair das etnografias realizadas nas colônias 

europeias, a partir de 1830, que a ideia de conciliação acompanhou esse processo. Os 

missionários  gostavam do papel de pacificadores e enfatizavam que a conciliação e o acordo 

funcionavam apoiadas em princípios da ideologia cristã da harmonia, algo que mais tarde os 

antropólogos acharam que era o direito consuetudinário. A crença cristã, seus valores e 

norteadores estabeleceriam os parâmetros e os limites para uma disputa, acabando, em ultima 

analise, educando para a aceitação e conformação.  

Os estudos sociais normalmente partem de um conceito pré-estabelecido de 

harmonia, passando, então, a dedicar-se ao que seria a desarmonia. Não problematizam que 

seria esse conceito de harmonia tomando quase sempre como um dado, não como um 

construído socialmente. Segundo Nader (2008), é altamente provável que a ideologia da 
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harmonia faça parte do sistema de controle hegemônico que se espalhou pelo mundo todo 

com a colonização política europeia e a evangelização. Sobre a retórica evangélica e suas 

vinculações com os processos de disputa, SCHIEFFELIN (apud NADER, 2008) enfatiza a 

função da retórica como o “veículo pelo qual a mensagem é transformada em uma construção 

social sobre a realidade”.  

A questão da harmonia, da qual o consenso é um corolário, reclama uma 

secularidade de existência. Na quadra atual nos interessa saber é como essa questão vem 

sendo trabalhada no Estado contemporâneo, sobretudo no segundo pós-guerra, onde a 

problemática do conflito e da violência estavam muito afloradas e ganhavam campo 

pensamentos e argumentações que estivessem na antítese de uma linha beligerante.  

Os anos 60 foram prodigiosos na produção de movimentos de reivindicação de 

direitos políticos, civis e etc, especialmente, na Europa e nos EUA. Questões políticas 

converteram-se em jurídicas ao serem legalmente instituídas e passaram ser judicialmente 

exigíveis. Em 1976, a partir de uma conferência organizada pelo então presidente da Suprema 

Corte americana, foi marcada a mudança na linha de condução do judiciário americano. Uma 

virada que passaria a se preocupar menos com conceitos de justiça e mais com a harmonia, 

desenhando um modelo jurídico menos confrontador, mais “suave”. Era uma justiça que 

estava menos preocupada com as causas das tensões sociais e mais voltada para a harmonia. 

O movimento contra o contencioso foi um movimento para controlar aqueles que foram 

privados dos direitos civis (NADER, 1988). 

Uma justiça que promoveu o acordo, mais do que vencer ou perder, que substituiu o 

confronto pela harmonia e pelo consenso, a guerra pela paz, as soluções vencer ou vencer. 

Uma intolerância pelo conflito impregnou a cultura para evitar, não as causas da discórdia, 

mas a sua manifestação. A retorica que embalou essa mudança fundava-se no abarrotamento 

dos tribunais americanos, na crença de que advogados e americanos eram muito litigantes.  

Era um esforço de por fim às reivindicações por direitos civis e sociais. Para isso a 

noção de harmonia precisava ser resgatada e instrumentalizada de modo que garantisse o 

deslocamento das lutas sociais e seu arrefecimento.  

As relações, e não suas causas básicas, e a capacidade de resolver conflitos 

interpessoais, e não as desigualdades de poder ou a injustiça, foram e são o 

ponto nodal do movimento ADR. Nesse modelo, os pleiteantes civis acabam 

tornando-se pacientes que necessitam de tratamento – um projeto de 

pacificação. Quando as massas são vistas como pacientes que precisam de 

ajuda, a política pública é inventada para o bem do “paciente” (NADER, 

2008). 
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Quase 40 anos após do episódio americano, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 

por ocasião do lançamento de uma cartilha sobre conciliação o então presidente do Supremo 

Tribunal Federal, Ministro Ricardo Lewandowski, assinalou que  

A conciliação é uma das metas primeiras do Conselho Nacional de Justiça. 

Hoje, possui a dimensão de política pública de Estado, por envolver os três 

Poderes da União na mesma questão. Existem cerca de 95 milhões de 

processos no país, ou seja, um para cada dois brasileiros. Introduzir a cultura 

de paz no Brasil é fundamental (LEWANDOWSKI, 2014). 

Pude assistir pessoalmente essa fala do Ministro em 2014. Ficava evidente que o 

papel da conciliação que a Justiça levaria adiante era aquele que permitisse uma redução dos 

acervos cartorários. Não a que propiciasse maior sensação de justiça. O fazia com jogo 

retórico, adornado por palavras suaves e conciliadoras, ricas em vocabulário apreciativo, 

soando suavemente nos ouvidos da plateia que o aplaudia. 

Nos EUA, a gramática que permeia a defesa das ADR’s coloca o consenso associado 

à paz, enquanto o contencioso fica associado à guerra. Um está ligado à construção a partir de 

diferenças coletivas, colaboração e consenso, onde todos ganham, o outro ao confronto, a 

destruição, onde só há perdedores. É uma divisão da concepção típica de winners e losers 

norte-americana.  

A partir da campanha feita pelo próprio judiciário, logo outros setores viram no 

consenso uma possibilidade de reduzir custos com indenizações judiciais, longos e custosos 

processos. A ideia de consenso associada à paz também atraiu lideranças religiosas e grupos 

terapêuticos, que viram seu papel corroborar a retórica de vencer ou vencer (NADER, 2008) 

Assim, as ADR’s aos poucos foram sendo capilarizados para muitos cantos da vida 

social. Serviam bem ao mercado, pois eram baratas, rápidas e seguras. Atendiam aos 

religiosos porque instrumentavam parte da fé cristã e atendia grupos psicoterapêuticos porque 

estes tinham papel de destaque na cultura do empowerment  e na lógica ganha-ganha.  

Não tardou a que essa lógica do ganha-ganha fosse utilizada para tratar questões 

ambientais, familiares, corporativas e laborais. Alguns Estados como a Califórnia, chegaram a 

tornar obrigatória práticas de conciliação e mediação em matéria de família. Sinalize-se que 

tal modelo é o mesmo adotado na Argentina, instituídos pelas leis 24.573 e 26.589, e, mais 

recentemente, no Brasil, para as matérias de direito de família, in verbis:  

Art. 695.  Recebida a petição inicial e, se for o caso, tomadas as providências 

referentes à tutela provisória, o juiz ordenará a citação do réu para 
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comparecer à audiência de mediação e conciliação, observado o disposto no 

art. 694. (BRASIL, Lei 13.105/2015) 

 

 A maneira como as instancias de consenso vem sendo construídas, mediante uma 

“colonização” pelas instâncias econômicas e jurídicas, refletem de maneira mais ou menos 

acirrada o próprio desbalance de poder dentro da sociedade. Historicamente os conceitos de 

sociedade civilizada ou desenvolvida sempre guardaram correspondência com os 

desequilíbrios de poder insertas nessas sociedades. Edward Said (1978) informa que a 

valorização de uma forma cultural em relação a outra está, frequentemente, ligada a 

desequilíbrios  no poder.  

 Assim, a partir do momento em que os Tribunais Internacionais passaram a prolatar 

decisões que não agradavam as nações mais poderosas, estas deslocaram as instancias de 

decisão para o viés diplomático, através de “negociações maduras”. A antiga União Soviética 

deixou de contribuir com a Corte Internacional em 1960 e os EUA o deixaram em 1984, após 

se verem na iminência de perder um processo em favor da Nigéria (NADER, 2008). 

 Ao mesmo tempo, as discussões sobre o real foram substituídas pela retórica da 

percepção, isto é, em vez de falar de poluição dos rios, falava-se em percepção quanto à 

poluição dos rios, numa cruzada cada vez mais psicologizante e individualizadora. Importa 

salientar que essas mudanças ocorrem a partir dos marcos de desmonte do welfare state nos 

países centrais, sobretudo na Europa, o que movimenta as massas trabalhadoras a lutar pela 

conservação dos direitos sociais e sua efetivação.  Ao mesmo tempo em que se vê a ascensão 

do neoliberalismo em escala global, enquanto marco econômico e social, cujos expoentes de 

pioneirismo foram Margareth Tatcher (Reino Unido), Ronald Regan (EUA) e Pinochet 

(Chile).  

 A ADR, assim, parece conectada a uma proposta de privatização da Justiça, 

afastando-a da esfera pública, onde, ainda que minimamente poderia sofrer algum controle, 

para a esfera puramente privada, com procedimento sigilosos e informais. O consenso, assim, 

expresso num acordo entre desiguais, tende a perpetuar a desigualdade e, na medida que 

convence os menos poderosos, mantém um certo grau de estabilidade, o que a esfera judicial 

já não era mais capaz de fornecer. A perpetuação das disparidades poderia ser plenamente 

resguardada mediante cláusulas de sigilo, livres de controles externos.  

Surge uma harmonia como forma de subjetivação, mas não uma harmonia qualquer, 

uma harmonia coerciva, cuja função primária é a pacificação (NADER, 2008). Neste 
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contexto, qualquer coisa pode ser negociada desde que primeiro sejam “moldadas” as 

percepções sobre as questões em jogo.  

A percepção sobre um fato sobrepõe-se a análise do fato em si, pois o que conta é 

como as pessoas representam o conflito. Mudar a percepção sobre a realidade, a partir de 

ferramentas retóricas, é mudar a própria realidade, mascarando suas marcas ontológicas. Daí a 

serventia desse tipo de instrumento que é capaz de, em última análise, modificar a percepção a 

tal ponto de conseguir adestrar os despossuídos a continuarem com estão. Negando-lhes a 

possibilidade de questionar a ordem.  

O modelo de harmonia coerciva, com sua  gramática típica do campo corporativo, 

pois cada vez mais se vale de técnicas e táticas negociais utilizadas pelo mercado, reverbera a 

noção neoliberal de sujeito, uma ideologia que coloca o homem como empresário de si, 

tratando a si mesmo como um empreendimento. Parece-nos uma referencia simbólica 

importante dessa subjetividade a existência de uma revista cujo nome é VOCÊ S/A. 

Natural, então, que nas suas relações passe a performar como se empresário fosse, 

usando as mesmas regras, gramáticas e subjetividades. Cada vez mais assistimos a gramática 

corporativa ingressando nas relações sociais, hoje temos targets, dead lines, coachings, e etc 

para gerenciar a vida social. 

Tal modelo de solução de desavenças parece-nos acomodar bem com a 

contemporânea noção de cidades commodities, onde a estética da limpeza e da estabilidade 

para a realização de negócios, sobretudo do capital financeiro, encontra acolhida com a 

harmonia como vetor de condução social para disputas e conflitos. Sobretudo se a percebemos 

aliada a um urbanismo militar, arquitetado na ordem e disciplina, com práticas profundamente 

moralizadoras. 

No entanto, em casos onde a horizontalidade pode ser alcançada, onde o 

desequilíbrio de forças não é acentuado, as técnicas de conciliação parecem produzir 

resultados interessantes. Este, sem dúvidas, é o maior limite da autocomposição, encontrar, 

numa sociedade profundamente verticalizada e cindida, sujeitos que guardem entre si 

condições mais horizontais, que não possam impor um ao outro suas vontades pela força. Em 

nossa prática, percebemos que as relações cotidianas, sobretudo as de vizinhança se amoldam, 

via de regra, à essa conjuntura mais horizontal e, por isso, merece atenção a entrada que os 

métodos autocompositivos possam ter. 

Ter clareza quanto à conjuntura em que estão inseridos os Métodos 

Autocompositivos (ADR’S) é importante para saber quais são seus limites estruturais dentro 

do processo de reestruturação capitalista, sobretudo das relações de trabalho cada vez mais 
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flexíveis. Isto não quer dizer que, de alguma forma, essas práticas não sirvam para de alguma 

forma aplacar o sofrimento daqueles a quem o direito oficial ou a institucionalidade nunca 

atenderam.  

 

2.8 - ADR’S, o Maison de justice et du droit na França e o juizado no Brasil 

As ADR’s ganham fôlego nos EUA nos anos 60 e depois na Europa nas décadas 

seguintes. A França, entre os anos 90 e 2000, experimentou um modelo de justiça de 

proximidade que trazia consigo uma roupagem dos métodos “alternativos”, como espaço para 

compreensão das versões, priorizar a fala e a escuta, procurar soluções, em vez de atribuir 

culpa. Essa jurisdição ganhou destaque pela proposta de liberar os juízes profissionais para 

julgar causas mais relevantes e significativas  

O juiz de proximidade consiste em um juiz não profissional, chamado pelos 

seus defensores de “juiz-cidadão”. Sua finalidade consiste em facilitar o 

acesso à justiça: modifica-se o recrutamento dos juízes, a fim de convocar 

quem tem experiência com o direito. (...) em outras palavras: mais juízes 

para uma justiça mais rápida e eficaz (GERALDO, Op.Cit.134) 

Segundo Wyvekens (Op.Cit, p. 234), tratava-se de reaproximar a Justiça dos 

cidadãos, sobretudo levando a justiça onde o direito oficial não tinha chegado ou de onde já 

tinha saído. O pano de fundo era também uma contenção dos processos nos Tribunais, 

acelerando a prestação jurisidicional para que ela se desse mais brevemente e não houvesse 

tantos processos congestionados.  

O Maison de justice et du droit  trabalhava com a ideia de que o a justiça precisava 

estar próxima das pessoas a partir de três referenciais de proximidades:  

(1) geográfica, trata-se de fazer ver a justiça em lugares em que o direito 

parece ter desertado. A pequena infração é convertida num conflito, que será 

regulado por um terceiro neutro disposto mais a aproximar as partes do que 

aplicar uma sanção; (2) humana, primeiro a escuta, uma preocupação de 

compreender, de restabelecer uma relação não somente entre a justiça e os 

cidadãos, mas entre o autor de um delito e sua vítima. (3) temporal, 

responder ao crescimento da pequena delinquência não é somente responder 

diferentemente, é também reagir mais rapidamente, lutar contra o sentimento 

de impunidade dos autores e de abandono das vítimas. (WYVEKENS, 2010, 

pp. 235-236) 

 No entanto, o desenvolvimento das conciliações nas casas de justiça não ocorreu. O 

que se verificou foi uma adaptação do serviço que era prestado ao cidadão às conformidades 

institucionais do tribunal, ou seja, paulatinamente, os modelos e regramentos das casas da 
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justiça e do direito foram se aproximando das estruturas judiciais tradicionais, inclusive 

passando a cuidar de causas cujo valor era elevado. 

(...) as jurisdições civis de primeira instância estão congestionadas e os 

litigantes renunciam muito frequentemente a recorrer em razão do custo, 

lentidão, e da complexidade dos procedimentos (WYVEKENS, 2010, 

p.238).  

As críticas eram que a justiça estava conformando e colonizando a relação com o 

jurisdicionado, deixando em segundo plano a proximidade pretendida e materializar as 

potencialidades de resolução de conflitos e redução da violência, real ou simbólica, junto à 

comunidade. A questão central, então,  

não é adaptar a justiça, mas inserir um novo juiz, um que conheça a 

comunidade, recrutado preferencialmente nela, (...) que tenha vocação para 

pacificar conflitos e julgar por equidade, diferentemente dos juízes 

profissionais que visam a fazer prevalecer a lei. As declarações eram no 

sentido de construir uma justiça qualitativamente diferente, em vez de 

ausente (WYWEKENS, pp.238-239).  

 A inserção de juízes não profissionais no sistema de justiça francês gerou desgastes e 

necessidades de adaptações nas estruturas dos tribunais, pois tinham que lidar também com os 

funcionários que davam suporte aos juízos de proximidade, além de se integrar ao regramento 

do tribunal ao qual estavam vinculados. A aparição de novos personagens terminou por 

empurrar o tribunal a rearranjar as tarefas do tribunal, terminando por fortalecer o surgimento 

de uma nova gestão da justiça (GERALDO, 2011, p.138). 

Na experiência brasileira, os juizados nunca se constituíram como o local do 

consenso. Sempre foram tomados a partir da lógica formal do acesso à Justiça, “ampliando” a 

porta dos espaços judiciais. Diferentemente da experiência francesa não havia uma proposta 

(nem em tese) de aproximar a justiça do cidadão, sobretudo, os residentes em áreas mais 

pauperizadas, a partir de um direito menos dogmático e mais equânime. O sentido politico 

dado aos juizados era de alardear que o acesso à justiça estava sendo ampliado e garantido. 

Não havia maior preocupação com o impacto das sentenças, algo que somente veio ganhar 

fôlego em 2010, com a Resolução 125 do CNJ, a partir do diagnóstico de que há no Brasil 

havia quase 1 processo judicial para cada 2 habitantes (CNJ, 2015), cuja marca efetivamente 

batida em 2015, quando atingimos mais de 100 milhões de processos em curso.  

 Pelo que se percebe tanto na França como no Brasil, as práticas consensuais não 

partiram da sociedade, como demanda desta, uma necessidade daqueles que precisam de uma 

decisão da Justiça e de que ela seja menos cara, mais célere e efetiva. A autocomposição, 
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então, surge como uma política de estado, visando à redução da litiogisidade, aqui tomada 

como ímpeto de transformar conflitos sociais em processos judiciais, mediante controle de 

acesso ao sistema de justiça e estímulo ao trabalho local de cidadãos não-juízes para resolver 

questões pontuais por equidade, partindo do sistema de crenças e valores locais, mais do que 

pela aplicação da melhor regra de direito, como o fazem os juízes profissionais (WYVEKENS 

2010, p.242).  

No entanto, tais iniciativas acabam sendo aprisionadas e reduzidas aos limites 

impostos pelos tribunais que precisam programa-las. Tanto em França como no Brasil, as 

iniciativas são adaptadas à estrutura existente e não o inverso. Não transformam o modo de 

operar, mas são transformadas para se adequarem a ele. 

 Assim, tal estrutura desvirtua-se de suas potencialidades emancipadoras e 

pedagógicas, porque a política de estado que a conduz não está centrada na educação para 

tratamento e resolução autônoma de conflitos, e sim para uma redução do acervo judiciário. A 

experiência francesa tem demonstrado que a própria distribuição dos juízes de proximidade 

não guardam relação com critérios estatísticos ou entre a atividade judiciária e seu efetivo 

(GERALDO, 2011, p.139). 

Ao se estabelecer dessa forma, repleta de pressões internas e orientada pelos 

imperativos econômicos que guiam a atividade judicial, tais juízes não conseguem se efetivar 

aquilo a que se destinam, ignorando, em suas decisões, as peculiaridades, valores 

comunitários e direitos locais, ou mesmo a gramática empregada por aquela comunidade, a 

fim de fazer reproduzir o modelo padrão da liturgia estatal. 

 No Brasil, os processos que envolvem as ADR’s, em sua gênese, são próximos aos 

da Justiça de Proximidade francesa. Em 1995, os juizados especiais, fundados na oralidade e 

informalidade (art.2º), estimulavam o acordo e a autocomposição (art.1º) para litígios de 

pequeno valor pecuniário (art.3º, I) ou, nas infrações penais, aquelas de menor potencial 

ofensivo (originalmente, 1 ano de pena máxima e, atualmente, 2 anos). Poderiam apreciar e 

valorar as regras de experiência comum (art.5º), adotando a decisão mais justa e equânime 

(art.6º).  

No caso brasileiro, os juízes são profissionais, no entanto, as sentenças são 

elaboradas por “juízes leigos” que a submetem ao juiz togado, titular ou designado, para 

aprovação (homologação). Seria similar a experiência francesa, mas conservando a 

particularidade brasileira de uma magistratura aristocratizada e centralizada nas mãos de 

magistrados profissionais.  



88 
 

O Estado do Rio de Janeiro guarda ainda uma peculiaridade, os juízes leigos 

passaram a ser recrutados na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ), 

conforme dispõe o art.2º da lei 4578/2005.  Ou seja, eram alunos pretendentes ao cargo de 

magistrados que poderiam experimentar o ofício nos juizados especiais, antes mesmo da 

aprovação no concurso.   

Tal prática, a nosso sentir, joga por terra a questão da proximidade ou qualquer outra 

que pretendesse aproximar a justiça dos cidadãos, na medida em que os juízes leigos não 

guardam qualquer afinidade com a comunidade na qual os juizados estão inseridos. Como no 

exemplo francês, as instituições foram ajustando a prática às suas necessidades, afastando-se 

cada vez mais da retórica que propagavam. 

Não tardou para que a experiência do juizado no Brasil se tornasse uma tormenta aos 

jurisdicionados, com milhares de processos aguardando julgamento, corroborando para a 

imagem da Justiça lenta, ineficaz e, por vezes, desnecessária. Some-se a isso que, em áreas de 

favela como na ora estudada, nem sequer aos juizados os conflitos chegam. São quase sempre 

resolvidos pela força militar que domina ilicitamente o território, administrados pelas próprias 

pessoas ou ficam latentes, pendentes de solução. 

Nesse mesmo período, sobretudo dos anos 90 em diante, houve uma demanda cada 

vez maior envolvendo relações de consumo. O “homem livre” para consumir passou a 

reclamar seu consumo junto às empresas e, quando não atendido, passou a direcioná-lo aos 

tribunais. Em diversos países do mundo, há proteção ao consumo e isso viabiliza um sem 

número de processos em potencial, tendo em vista a quantidade de negócios todos os dias. 

Atualmente, segundo informação do TJRJ, o maior acervo do tribunal na área cível é de 

matéria que envolve, direta ou indiretamente, a questão consumerista.  

A racionalidade da sociedade do consumo e o horizonte de contenção de despesas, 

próprio da subjetividade que ela engendra, fizeram com que as empresas delegassem ao 

tribunal a função de resolver os conflitos entre eles e seus clientes, dissolvendo, assim, um 

setor que existia (ou deveria existir) de relacionamento com o consumidor. Uma vez 

registrado o problema, o caminho natural e incorporado à contabilidade empresarial, é 

resolver a questão em juízo, onde, uma vez prolatada a decisão, ela passa a ser final e 

definitiva. Transforma-se, assim, o tribunal num setor da empresa, numa arena de 

relacionamento com o cliente para resolver conflitos próprios da atividade empresarial, retira-

se das companhias o custo de manter um setor para isso, colocando-o no Estado.   
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Ter clareza, portanto, quanto à conjuntura na qual estão inseridos os Métodos 

Autocompositivos (ADR’S) é importante para saber quais são seus limites estruturais dentro 

do processo de reestruturação capitalista, sobretudo das relações cada vez mais flexíveis.  

à luz do direito oficial brasileiro, as relações desse tipo estabelecidas  no 

interior da favela são ilegais ou juridicamente nulas, uma vez que  dizem 

respeito a transações sobre terrenos ilegalmente ocupados e a  construções  

duplamente  clandestinas.  Dentro  da  comunidade, contudo,  tais  relações  

são  legais  e  como  tal  são  vividas  pelos  que  nelas  participam;  a  

intervenção  da  associação  de  moradores  nesse  domínio  visa  constituir  

como  que  um ersatz179 da  proteção  jurídica  oficial de que carecem. 

(SANTOS, 1988a, p. 14)  

Apesar de toda a sua precariedade, o direito de Pasárgada representa a  

prática  de  uma  legalidade  alternativa  e,  como  tal,  um  exercício 

alternativo  do  poder  político,  ainda  que  muito  embriônico.  Não  é  um 

direito revolucionário, nem tem lugar numa fase revolucionária da luta de  

classes;  visa  resolver  conflitos  intraclassistas  num  espaço  social 

‘marginal’.  Mas,  de  qualquer  modo,  representa  uma  tentativa  para 

neutralizar os efeitos da aplicação do direito capitalista de propriedade no  

seio  dos  bairros  de  lata  e,  portanto,  no  domínio  habitacional  e  da 

reprodução  social.  E  porque  se  centra  à  volta  de  uma  organização 

eleita  pela  comunidade,  o  direito  de  Pasárgada  representa,  como 

aspiração,  pelo  menos,  a  alternativa  de  uma  administração democrática  

da  justiça.  (...)  O  direito  de  Pasárgada,  e  muito especialmente  a  sua  

importante  dimensão  retórica,  são  fatores  de consolidação  das  relações  

sociais  no  interior  de  Pasárgada. (SANTOS, 1988a, p. 99 e 101)  

   

Segundo Boaventura, “existe uma situação de pluralismo jurídico sempre que no  

mesmo  espaço  geopolítico  vigoram  (oficialmente  ou  não)  mais  de  uma  ordem jurídica”,  

o  que  pode  ter  uma  fundamentação  econômica,  racial,  profissional  ou outras,  bem  

como  pode  corresponder  a  um  período  de  ruptura  social  e transformação  revolucionária,  

ou,  ao  contrário, “resultar  da  conformação  específica do conflito de classes numa área 

determinada da reprodução social”, como seria o caso das favelas cariocas, por ele estudadas 

(SANTOS, 1999, p. 87). Na visão desse autor, trata-se de um fato social inconteste:  

Parto da  verificação,  hoje  pacífica  na  sociologia  do  direito  (e 

fundamentada  em  múltiplas  investigações  empíricas),  de  que,  ao 

contrário  do  que  pretende  a  filosofia  política  liberal  e  a  ciência  do 

direito  que  sobre  ela  se  constituiu,  circulam  na  sociedade  não  uma, 

mas várias formas de direito ou modos de juridicidade. O direito oficial 

estatal,  que  está  nos  códigos  e  é  legislado  pelo  governo  ou  pelo 

parlamento,  é  apenas  uma  dessas  formas,  se  bem  que tendencialmente a 

mais importante. (SANTOS, 1996, p. 259-260) 

                                                           
179 Termo da língua alemã que significa substituto, sucedâneo, imitação artificial e inferior ao que é substituído. 
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Pode-se  observar  nas  cidades  brasileiras,  com  efeito,  a  emergência  de  

uma  governança empreendedorista, que mantém as antigas práticas 

patrimonialistas de acumulação urbana e de  representação  baseadas  no  

clientelismo,  ao  mesmo  tempo  em  que  promove  novas   práticas 

orientadas  pela  transformação  das  cidades  em commodities.  Tal  

combinação  resulta  em  um padrão  de  governança  bastante  peculiar,  

fundado  no  empresariamento  urbano,  onde  o planejamento e a regulação 

são substituídos por um padrão de intervenção por exceção, com os órgãos  

da  administração  pública  e  canais  institucionais  de  participação   

democráticos crescentemente fragilizados. A  crescente  hegemonia  da  

governança  empreendedorista  fundada  na  lógica  do empresariamento  

urbano,  ao  tratar  a  cidade  como  commodity,  desencadeia  dinâmicas  

econômicas,  sociais,  políticas  e  espaciais  frontalmente  contrárias  aos  

princípios  do  direito  à moradia e à cidade (AZEVEDO; RIBEIRO, 2016). 

 

2.9 – O procedimento de mediação e a laje: do fogo cruzado ao consenso 

  

A prática de métodos alternativos (ADR’s), dentro do que se convencionou chamar 

de projeto de mediação de conflitos nas UPP’s, insere-se no rol das práticas de polícia de 

proximidade. Existe uma significativa celeuma acerca do termo ‘alternativo’ no campo do 

direito. Acreditamos, no entanto, que em referencia à policia, essa alternatividade exprime 

bem o que se pretenda, na medida em que a práxis policial orienta-se por administração 

verticalizada de conflitos, onde a oportunidade de fala é profundamente regulada e represada, 

sobretudo junto aos praças. 

Um dos objetivos declarados de tal programa é que o policial atue viabilizando o 

diálogo entre pessoas em conflito, com finalidade de evitar a sua escalada e aumentar capital 

político da corporação, à medida que pode permitir uma mudança de percepção dos 

moradores à presença da PMERJ na localidade.  

 Assentados os contextos nos quais está inserida a prática das ADR’s e o projeto 

urbano que compreende a política de UPP, avançamos para o desenrolar das disputas que 

envolviam a laje entre as famílias Silva e Pereira. Por questões de respeito ao sigilo do 

procedimento e, sobretudo, para não identificar nossos interlocutores, em função das 

peculiaridades do caso, alguns detalhes da relação ficarão omitidos e outros, discretamente 

modificados. No caso que usamos como referência, foram realizadas 6 sessões ao todo. Na 

primeira e na segunda sessões, houve o acolhimento das famílias e a explicação quanto ao 

conteúdo da mediação, seus limites e objetivos.  
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 Sessões 1 e 2 

 Assim, retomando a dinâmica dos fatos, tão logo os policiais que atenderam ao 

chamado trouxeram as mulheres que estavam a se estapear na rua para a sala de mediação.  

Os mediadores as convidaram a entrar e fizeram uma acolhida delas, tornando o clima menos 

tenso.    

Os delitos de lesão corporal leve (art.129,CP) e o exercício arbitrário das próprias 

razões (art.345, CP) dependem de representação do ofendido para que o Estado possa 

deflagrar a ação penal correspondente. De modo que, ao aderirem ao procedimento de 

mediação, as partes estão abdicando da representação, o que afasta qualquer eventual falta 

funcional pelo policial militar que fez o atendimento. 

 A pré-mediação é a etapa do procedimento na qual o mediador apresenta a proposta 

da mediação, apresentando seus princípios, cujo rol está na lei 13.140/2015, com realce para a 

voluntariedade, autonomia da vontade, confidencialidade e da decisão informada. Na mesma 

oportunidade são assentadas as funções dos mediadores e o que as partes podem esperar dele, 

como por exemplo, conduzir o procedimento com imparcialidade e diligência, respeitar o 

sigilo, etc (CARAM; EILBAUM; RISOLIA, 2013. p.117).  

 Após essa explicação breve, elas foram ouvidas separadamente, oportunidade em que 

lhes foi perguntada sobre a adesão, isto é, se queriam participar da mediação. As duas 

manifestaram-se incrédulas quanto à possibilidade de conversarem e, a partir daí, chegarem a 

um acordo. Isso porque para elas todo o diálogo já tinha se esgotado e a parte “adversária” era 

alguém incapaz de reagir a estímulos civilizadores como a palavra. Queriam urgentemente 

que a polícia interviesse e resolvesse a questão. Ambas colecionavam processos judiciais e 

não tinham nenhum referencial na Justiça para a solução do caso.  

 A experiência mostra que essa atitude inicial é absolutamente normal nas pessoas em 

conflito, presumimos sempre que o outro quer nos prejudicar e tudo o que ‘ele’ faz tem essa 

intenção. A partir dessa presunção armam seu sistema de defesa para responder à agressão 

presumida, bloqueando os canais de escuta e reagindo com mais ímpeto e intensidade à ação 

antecedente. Assim, escala-se o conflito, pois a cada ação corresponde uma reação de maior 

intensidade, com mais violência, seja ela moral ou física.  

 Nessa escalada, a origem do conflito, seus fatos e desentendimentos originários, vão 

sendo perdidos, na medida em que o importante é responder a ação imediatamente 

antecedente. Nessa dinâmica, a relação conflituosa vai ganhando, a cada nova interação, 

elementos novos, que não compunham a tensão original. Além disso, com o aumento da 
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intensidade das pautas de disputa, é comum que as pessoas se agarrem a posições cada vez 

mais extremadas, dificultando qualquer proposta negocial e acelerando frequentemente o uso 

de métodos coercitivos para impor sua posição.  

 Há muitas definições de conflito, nenhuma delas capaz de abarcar por completo a 

plasticidade e fluidez dessa palavra. Para efeito de microconflitos, notadamente os que 

traduzem as relações continuadas do cotidiano, parece-nos oportuna a definição trabalhada 

pela Fundação Propaz (2007), na Guatemala, e que consta do F-ODM (2007), segundo a qual 

o conflito é  

Una disonancia, presuntamente incompatible, entre (por lo menos) dos partes 

interdependiente, sobre la distribución de recursos materiales o simbólicos y 

en donde las partes actúan basándose en estas incompatibilidades percebidas 

(LOPEZ, Fernando Morales. 2010).  

 Conforme o conflito escala, mais forte se torna a percepção individual de que o 

atingimento de seus objetivos é incompatível com as pretensões alheias, portanto, reforça-se a 

ideia de que a saída passa pela submissão do outro ao que queremos e não pela composição de 

interesses.  

 Com as famílias que animam esse texto não foi diferente.  Naquele momento 

inicial era absolutamente improdutivo tentar convencê-las do contrário, tamanho eram os 

sentimentos de frustração, dor e o estresse. A tática utilizada, então, foi saber quem eram as 

pessoas direta e indiretamente interessadas naquela disputa. Prontamente apareceram os 

nomes dos respectivos cônjuges, como personagens-chave.  

 As duas mulheres saíram da sala com o convite para seus respectivos maridos e outra 

sessão marcada para a semana seguinte. Saíram de lá com um compromisso: até a próxima 

semana não iriam mais se provocar ou proferir palavras de baixo calão uma para a outra. Na 

semana seguinte elas voltaram junto de seus maridos. Novamente em reuniões separadas, a 

eles foram apresentados os princípios da mediação e o procedimento.  

 O sr. Paulo Pereira, sujeito muito falante e articulado, sabia postar a voz, falava com 

firmeza e convicção, informou que já tinha sido presidente da associação de moradores, e 

conhecia bem “do que se tratava aquela conversa”187. Disse que era bom aquele espaço e 

elogiou genericamente a polícia pelo programa. Já foi adiantando que a questão da laje não 

precisava ter desenrolado daquela maneira, mas os vizinhos “são teimosos e estão invadindo o 

espaço que é deles”. Nas palavras de Paulo, se eles tivessem “bom senso”, nada daquilo 

estaria acontecendo. Manifestou preocupação com a “pressão” em função do casamento que 
                                                           
187 Até hoje não se sabe o que ele quis dizer com isso. Na ocasião, foi interpretado como autoafirmação, já que 

ele dizia ter sido representante da comunidade.  
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se avizinhava e ainda trouxe questões diversas, como bolas que caiam em seu quintal, sujeira 

gerada pelas plantas e um portão de uso comum que estava precisando de manutenção.  

 No decorrer das conversas, ficou evidenciada uma situação peculiar. Sr. Paulo 

reclamava com veemência da postura do Sr. André Silva, marido da Sra. Sandra Silva, eis que 

– para ele – André era muito passivo, “deixava a mulher tomar conta de tudo”. Ao ser 

estimulado a desenvolver esse raciocínio, Paulo afirmava-se profundamente incomodado e 

desrespeitado pelo fato de que todas as vezes em que o procurou para resolver a questão, ele 

lhe disse que quem cuida disso é Sandra e que tudo deveria trata com ela. Paulo, no entanto, 

não tratava desses assuntos com mulheres. Para ele o chefe da casa era (ou deveria ser) André 

e seu papel era resolver aquela situação como “homens”.  

 A partir desta crença, descortinou-se a dinâmica que Paulo passou a estimular. Ele 

incentivava sua esposa, Sra. Graça, a ‘tirar satisfações’  com a vizinha, uma vez que ele 

próprio não sentaria para negociar com uma mulher e nem se sentia à vontade para isso. Graça 

não tinha qualquer traquejo para negociações e, por sua vez,  ficava muito irritada por ter que 

resolver isso, já que “seria muito mais fácil os homens resolvessem”. Graça era dona casa, 

cuidava de todos, “mantinha tudo em ordem”. Fazia bolos e doces “para fora”, como forma 

de aumentar a renda, e entendia que já tinha tarefas demais e aquele papel não era dela. O 

acúmulo dessa função lhe era muito desgastante e estressante.  

 No mesmo dia, mas em horário distinto, André foi atendido. Sujeito pacato, 

trabalhador da construção civil, pouca qualificação formal. Com Sandra, tinha 3 filhos. Na 

ocasião, esperava ser chamado para uma obra no Maracanã e vivia de bicos. Passava a maior 

parte do tempo desviando o olhar. Dificilmente mirava seus interlocutores nos olhos.  

 Queria aproveitar o “tempo parado” para impulsionar a obra do pavimento superior, 

no qual residiria sua filha que viria a casar. Havia conseguido uma parte significativa dos 

materiais necessários por doação de amigos da construção civil. Dispunha de dinheiro para 

pagar apenas um ajudante, de modo que teria que se dedicar integralmente àquela empreitada. 

Sentia-se desrespeitado com as colocações de Paulo, achava que ele era “bruto e 

ultrapassado”. Sandra estava muito irritada com o fato de Paulo tentar diminuí-la, não 

aceitava essa situação. Pressionava André a continuar na obra, mesmo com o risco de 

conflitos aumentarem. Minimizava quase todas as demais questões. Concordava que o portão 

era problema de todos e precisava de manutenção, bem como admitia que “às vezes” a bola de 

seus filhos parava na casa do vizinho, mas que “as reclamações eram exageradas”.  
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 Uma observação parece-nos pertinente: apesar de estarem envolvidos em 6 processos 

no juizado especial, em nenhum momento tais processos foram verbalizados como algo 

relevante ou que sua existência trouxesse qualquer incômodo. Para eles, os processos já 

tinham sido arquivados, após prestarem depoimento na delegacia.  

 No terceiro encontro, foram-lhes apresentadas a pauta de trabalho proposta 

(CARAM; EILBAUM; RISOLIA, 2013. p.414). Era uma síntese de tudo o que indicaram 

como mais relevante para o caso. Tal pauta contemplava questões objetivas e subjetivas 

(ALMEIDA, 2013, p.309): 

(i) Preocupações com a obra (tempo e detalhes da construção);  

(ii) Demandas de conhecimento dos “rumos da obra”; 

(iii) Garantias de circulação de ar e “privacidade”; 

(iv) Preocupações com o escoamento de águas das chuvas; 

(v) Manutenção do portão e seus custos; 

(vi) Bolas e folhas de plantas; 

(vii) Data do casamento; 

(viii) Propriedade; 

(ix) Comunicação entre eles; 

Era uma sessão conjunta, onde todos estavam presentes. Havia certo constrangimento 

no ar, mas ninguém o manifestou. A pauta foi aprovada como apresentada e foi dado inicio às 

tratativas. Logo de inicio a questão da comunicação revelou-se ser fundamental e crítica. 

Paulo não se dirigia à Sandra, ao mesmo tempo em que olhava lateralmente para Graça, como 

se exigisse que ela o fizesse.  

 Quanto mais era ignorada por Paulo, mais Sandra se fazia presente à mesa e subia o 

tom de voz e o fazia em nítida marcação de posição e afronta a Paulo. Nesse momento foi 

sugerido pelos mediadores uma suspensão da sessão por 10 minutos para um café. Neste 

tempo, refletiu-se sobre a possibilidade de dirigir os trabalhos com os casais separadamente, a 

fim de otimizar o trabalho.  

 Retomada a sessão, todos tinham a impressão de que – da maneira como estava – não 

seria produtivo, ao mesmo tempo em que ninguém se propunha a dar o primeiro passo em 

sentido contrário. Os mediadores sugeriram que as reuniões se dessem em separado 
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(cáucus188) de modo a facilitar o diálogo e torna-lo mais produtivo (CARAM; EILBAUM; 

RISOLIA, 2013. p.149).  Aquele encontro findou-se apenas com a aprovação dos itens da 

pauta de trabalho e com a manutenção do “acordo de paz”, pelo qual não trocariam ofensas e 

nem se provocariam, aguardando as demais sessões.    

 Nos encontros seguintes, os vizinhos foram atendidos separadamente. A ideia é que a 

questão de gênero trazida por Paulo não fosse empecilho à negociação e nem que gerasse 

transtornos à Sandra. Assim, todas as propostas que foram sendo alinhadas eram levadas 

como sendo do casal e não de um deles individualmente.  

 A partir do desenrolar das negociações, foram desenvolvidas possibilidades de 

ajustes que necessariamente deveriam levar em conta as necessidades de ambas as famílias 

replanteo del conflito, técnica que desloca o conflito de problema individual a problema 

comum, onde ambos os interessados podem concentrar esforços para solução. (CARAM; 

EILBAUM; RISOLIA, 2013. p.117). Foram exercícios e esforços no sentido de ampliar 

opções de negociação, deslocando o pensamento bipolar para um multipolar (CARAM; 

EILBAUM; RISOLIA, 2013. p.441).  

 Foi possível perceber que, conduzidas em separado, as mesmas propostas tinham 

entrada diferente entre eles, o que sinaliza para os negociadores que a comunicação era um 

dos pontos-chave do conflito, e Paulo/Sandra seriam os atores principais para o 

desenvolvimento da pauta e da negociação (ALMEIDA, 2013. p.259).  

Para tanto, o ponto de partida foi identificar quais valores eles entendiam como 

sendo relevantes para que houvesse um convívio sadio. Chegou-se a um rol de valores, depois 

se verificou se havia incompatibilidades entre eles. Não sendo incompatíveis uns com os 

outros, cada um escolheu o valor que lhe era mais importante. Ambos os casais responderam 

que era o respeito.  A partir da segunda reunião, todas as outras foram cáucus. Somente na 

assinatura no acordo eles tornaram a se encontrar em mediação. Foi buscado o significado 

desse valor por ambos e, a partir dele, reconstruída a relação de diálogo. Na forma de 

perguntas como: o que precisa ser ajustada na conduta de “a” ou “b” para que você entenda 

que o valor foi atendido? 

                                                           
188 Palavra originalmente empregada para designar os encontros individuais ocorridos nas tribos aborigenes, 

é uma das técnicas amplamente utilizadas na mediação de conflitos como forma de contribuir com a 

resolução dos litígios. 
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Paulo pôde fazer o exercício de estar no lugar de Sandra e esta de se colocar no de 

Graça. Puderam compreender que a constituição das famílias têm dinâmicas diferentes e todos 

são merecedores de respeito, valor que todos reivindicam. Não foi um processo fácil, mas 

muito proveitoso. Conforme avançavam, era possível perceber como chegavam menos 

armados e desconfiados. A confiança era uma longa caminhada que estava sendo trilhada, 

para surpresa de todos, pois os próprios policiais estavam incrédulos com a possibilidade de 

aquela ‘feijoada’ se transformar.  

 Por questões metodológicas, foi adotada a técnica de redação de acordo do “texto 

único” (URY; FISCHER, 2016. pp.117-118), por intermédio do qual os mediadores colhem 

todos interesses das partes envolvidas e vão construindo um formato de acordo que contemple 

todos eles. Conforme vai avançando na redação, vai submetendo o conteúdo às partes para 

que façam ajustes, se necessário.  

 Dessa maneira, construído pouco a pouco a cada sessão, contemplando as demandas 

essenciais de todos os envolvidos, foi costurado um acordo que estipulava, dentre outros 

temas: 

i) Que o cronograma da obra seria compartilhado entre as famílias; 

ii) Que não haveria atividade aos domingos e nos demais dias após as 

19h e antes das 8h; 

iii) Seria aberto um básculo na direção da casa vizinha, em vez de 

janela; 

iv) O escoamento das águas da chuva seria canalizado; 

v) A manutenção do portão seria feita anualmente por profissional 

escolhido de comum acordo entre os vizinhos; 

vi) As despesas seriam divididas por igual; 

vii) Portão deveria ficar permanentemente fechado, uma nova fechadura 

seria colocada, às expensas, de Paulo que distribuirá chaves a todos; 

viii) As bolas não deveriam passar os limites das casas, mas, se 

passassem, deveriam ser devolvidas e comunicadas aos 

responsáveis; 

ix) Comprometeram-se a manter diálogo cordial e amistoso; 

x) O material da obra poderia ficar depositado na entrada das casas, que 

é parte de uso comum; 
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xi) André se comprometeu a atender Paulo, quando necessário, e este a 

respeitar Sandra; 

xii) Houve desculpas recíprocas entre si; 

xiii) Solicitaram pôr fim aos processos judiciais em curso por já terem 

superado seus objetos, sendo encaminhados à Defensoria Pública 

para formalizar esse desejo junto ao juiz competente; 

 A partir da observação de todo o processo e da interação com seus atores, 

evidenciaram-se as razões pelas quais o Judiciário era incapaz de fazer frente ao conflito 

vivido. A demanda daquelas famílias era de que pudessem encontrar um local onde fossem 

escutadas e no qual suas reais necessidades fossem levadas em consideração. Importavam-se 

muito pouco com a lógica da justiça distributiva, que é identificar a norma violada, o sujeito 

que a violou e aplicar a pena correspondente. Tal logica manifesta-se em qualquer campo do 

direito, assim aplicam-se penas restritivas de direito, de liberdade, indenizações, dentre outras. 

 Ao reconceituar a ideia de justiça para um valor que eles próprios pudessem 

construir, a partir do que entendiam por justo dentro da materialidade das relações nas quais 

estavam imersos, os afetos que mobilizavam a reatividade foram perdendo intensidade e, com 

isso, puderam passar a ouvir uns aos outros e reumanizar uns aos outros. Saiu-se da lógica da 

competição, para usar como chave para a resolução do conflito a cooperação, a partir do 

prisma da interdependência, sem o qual os conflitos cotidianos são praticamente insolvíveis. 

 Infelizmente, o caminho trilhado pelas famílias Silva e Pereira não é majoritário, 

nem dentro da favela e nem fora dela, pois a mediação ainda é incipiente no campo privado da 

solução de controvérsias. Segundo pudemos apurar em campo, aproximadamente 40% das 

pessoas aderem ao procedimento de mediação, isto é, nem sequer tentam participar. Dos que 

participam, muitos desistem no caminho, algo próximo dos 30%. O fato interessante é que, 

dos que perseveram, a maioria chega a acordos, aproximadamente 80%, e estes acordo tem 

cumprimento espontâneo em mais de 90% dos casos.  

 Outro dado significativo é que mesmo com a desistência no curso do processo, as 

pessoas que participaram sinalizaram que o processo de mediação lhes ajudou a lidar com 

conflitos de outras ordens, sobretudo no trato com familiares. 

 Uma das maiores justificativas para não adesão é o paradoxal desejo de que “alguém 

resolva” a questão que não eles próprios, mas querem que esse “alguém” lhes dê voz ativa 

nessa tomada de decisão.   
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Muitas foram as dificuldades e os dilemas enfrentados pelos policiais mediadores até 

o desfecho deste caso. Da imparcialidade ao respeito à autonomia das pessoas. As tradições 

policiais falam alto e exigem esforço constante para que a farda não dite seus 

comportamentos. Passaremos a identificar as representações desses policiais, a partir da 

sequencia de grupos focais, nos quais essa discussão aparece de maneira mais sólida e 

compartilhada.   
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CAPÍTULO 3 – MEDIAÇÃO COTIDIANA: A REPRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE 

PELO POLICIAL 

  

 No presente capítulo buscarei aproximar da prática real do policial militar na função 

de mediador de conflitos, a partir da compreensão que eles têm do projeto de “mediação 

policial” implementado em 2012. Muitos são os desafios de coletar a essas informações. O 

projeto UPP passa por significativas modificações, percebendo-se um recrudescimento e 

abandono das práticas de proximidade de maneira mais aguda a partir do desaparecimento do 

pedreiro Amarildo na Rocinha em 2013.  

Nestes últimos 5 anos, ainda que de maneira não linear, é possível verificar um 

aumento das práticas de tradicionais de policiamento, focadas na intervenção esporádica, 

elevando-se anualmente os índices de letalidade por ação policial. Em 2018 houve aumento 

de 57%, segundo o Instituto de Segurança Pública (2018).  Além do aumento da letalidade 

por intervenção policial, o ISP (2018) também revela a assimetria na distribuição desses 

homicídios, concentrando-se basicamente na zona oeste (excetuada a Barra da Tijuca) e na 

baixada fluminense. Apenas para efeito de comparação, a zona sul da cidade tem quase 8 

vezes menos homicídios derivados de ação policial do que Costa Barros, ainda que a área 

patrulhada seja geograficamente maior (LABGIS, 2018).     

Essa mudança no perfil do policiamento nas áreas de UPP, apostando com cada vez 

mais frequência no combate no repercute em todos os projetos que pretendem servir de pontes 

para a conexão entre comunidade e polícia. A mediação talvez seja um dos que mais sofre 

com essa polícia beligerante, vez que o processo de mediação é inarredavelmente fundado na 

confiança.  

A intervenção federal no Rio de Janeiro (iniciada em 2018) já aprovou e 

implementou a extinção de 14 unidades (dentre elas, Batan e Cidade de Deus), áreas estas nas 

quais o projeto de mediação funcionou até recentemente, representando campos interessantes 

de pesquisa. O Batan sempre foi, dentro desse projeto, a unidade com maior aproveitamento 

da mediação, chegando a produzir mais que o dobro dos acordos produzidos por outras 

unidades.  

Para aproximar da compreensão que esses policiais têm da atividade que exercem e 

dos impactos que ela gera, busacarei reuni-los em grupos para que, a partir da interação entre 

eles, pudéssemos colher com mais proximidade o que eles entendem por mediação policial. O 

processo de reunião foi delicado, pois há poucos policiais atualmente fazendo esse trabalho, o 
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que permite que eles sejam facilmente identificados. A identificação deles é uma preocupação 

presente tanto deles quanto nossa porque sabemos que genuinidade das intervenções depende 

de uma – ao menos parcial – sensação de segurança quanto ao tratamento dos dados e da 

divulgação dos resultados.  

Por isso, optei por estender o convite a todos os policiais que tenham participado do 

projeto de mediação, ainda que não estejam mais atuando nele. Nos tempos de maior vigor, 

havia mais de 40 policiais trabalhando simultaneamente nas 38 UPP’s. Pretendemos, com 

isso, diminuir ao máximo a possibilidade de identificação de nossos interlocutores, aumentar 

a diversidade das opiniões e poder comparar o desenvolvimento do trabalho no tempo, seus 

avanços e retrocessos.   

Reunimos pouco mais de vinte policiais, a maioria deles ainda está funcionando 

como mediador, em três encontros que duraram aproximadamente 2h30 cada um, 

oportunidade em que puderam compartilhar sua experiência não só na mediação, mas na 

PMERJ de uma maneira geral. Por opção de pesquisa, elegemos os policiais que estão na 

linha de frente, no exercício cotidiano da atividade para obter os dados e impressões, 

abdicando de estar com oficiais que comandam essas atividades.  

A fim de facilitar a compatibilização das escalas de serviço com os encontros, os 

grupos foram marcados no auditório da CPP, essa escolha também se deu por conta da 

necessidade de deixa-los mais à vontade, num ambiente que eles já conhecem. Nos três 

encontros, a maioria veio à paisana e desarmada. Alguns, vindos de serviço, ainda estavam 

com MUG, colete e fuzil. Por mais que, num primeiro momento, a presença desses 

‘instrumentos’ fosse desconfortante, aos poucos fomos tomando-os como parte dos 

instrumentos de trabalho daquele grupo. Eles são familiarizados com aqueles objetos e me 

parece que ficam mais naturais quando estão ‘vestidos’ com armadura policial.  

As falas foram se soltando aos poucos, a partir de provocações que fazíamos e, por 

vários momentos, eles mesmos trocavam informações, perguntavam uns aos outros e se 

respondiam. Ali percebemos que há baixa circulação de informações entre eles, pois eram 

comuns as expressões de espanto quando um sabia que alguma coisa, que julgava ocorrer só 

na sua unidade, também passava em outras unidades.   

O primeiro grupo foi realizado com policiais à paisana, alguns portavam sua arma de 

uso pessoal, a maioria deles está no projeto mediação há pelo menos 3 anos. Havia uma 

policial que estava nessa função há apenas 6 meses. A maioria deles era homem, com idade 

entre 25 e 35 anos e menos de 10 anos de polícia. Quase todos manifestaram algum tipo de 
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credo religioso, por vezes fazendo uma espécie de paralelo da atividade policial com uma 

espécie de ‘prática salvadora’, uma missão de vida. 

O segundo grupo era também majoritariamente de homens, aproximadamente 7 

pessoas. Um deles nos prestigiou vindo diretamente do plantão noturno. A maioria deles 

começou na mediação em 2012 e tem trajetória irregular, com idas e vindas ao projeto. Têm 

25 e 35 anos, graus de escolaridade variados, a maioria professa alguma fé.  

Por conta disso, nas abordagens, é comum ouvir discursos apoiados em compaixão, 

respeito ao outro e não-violência, o que não deixa de ser algo curioso em se tratando de 

PMERJ, conhecida no país inteiro como uma das mais beligerantes e violentas. O mais antigo 

tinha 10 anos de policia, o mais jovem menos de 3. As mulheres deste grupo, por serem mais 

antigas e já terem trabalhado na P5 (relações sociais da PM), pareciam mais desenvoltas, 

embora o tom da conversa sempre fosse liderado pelos homens.  

O terceiro grupo era de policiais mais jovens, a maioria deles com menos de 7 anos 

de corporação, com pouca ou nenhuma experiência em batalhões, parte foi recentemente 

alocada na mediação, sem qualquer treinamento ou capacitação para isso. As mulheres, 

embora ainda minoritárias em número, protagonizaram mais a fala. Neles também era 

possível notar que professavam alguma fé, em função das expressões utilizadas ou por 

informarem explicitamente tal condição.  

Houve certa timidez inicial, mas logo foi quebrada por uma breve dinâmica de 

apresentação que os deixou mais relaxados. Alguns mostravam-se muito ansiosos pela 

reunião, projetavam nela coletar informações acerca de seu próprio trabalho. O grupo era 

composto por 6 homens e 1 mulher no grupo. Ela foi a que menos falou, normalmente se 

limitava a concordar com algo que já havia sido dito.  

Em alguns momentos a interação entre eles se alongava e acabavam entrando em 

outros temas para além do perguntado, geralmente tinha conexão com alguma situação interna 

vivenciada na policia. Tinham muita ânsia de revelar as dificuldades pelas quais passaram e 

passam para fazer a mediação, como se buscassem justificar os resultados mais recentes e 

dizer que poderia ser diferente do que efetivamente é.  

A partir dos relatos, pudemos refletir sobre a ordem de desafios enfrentados pelos 

policiais para levar a efeito o projeto de mediação de conflitos. Embora sejam muitas as 

nuances, poderíamos agrupar em dois grandes eixos: as dificuldades administrativas, nelas 
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englobadas todos os dificultadores que não sejam propriamente relacionados com a prática de 

mediação no momento da sessão ou de sua elaboração. Assim, temos as questões 

hierárquicas, estruturais, culturais e etc. De outro lado, há as dificuldades de formação e 

aplicação das técnicas de mediação de conflitos.  

Creem que os desafios institucionais, sobretudo, o ‘combate pelo combate’, a 

‘cultura policial’ e o abandono da ideia de proximidade, são os maiores dificultadores para 

uma atuação mais efetiva e produtiva da policia, pois eles minam pela base o 

desenvolvimento de qualquer outra iniciativa, que termina por ser asfixiada até sucumbir e 

deixar de existir.  

Evidenciou-se, em muito pouco tempo, que todos têm apreço pela polícia, gostam da 

atividade policial, mas gostariam que ela fosse algo diferente do que é hoje. O militarismo na 

PMERJ é uma ‘pirataria do exército’, com cobranças desnecessárias e punições 

destemperadas. Exemplificam com o uso da cobertura de cabeça quando estão em áreas 

descobertas, ‘você sai sem cobertura, um oficial vê e você leva um DRD e isso te atrapalha, 

até uma movimentação para outro local que você queira ir’.   

O DRD (Documento de Razões de Defesa) é o instrumento através do qual a 

administração militar dá ao policial militar, ativo e inativo, a oportunidade para que ele possa 

se defender de uma transgressão disciplinar que lhe foi imputada, que normalmente teve a sua 

origem no resultado final de uma averiguação, sindicância e IPM ou na chamada “verdade 

sabida”, configurando-se esta no momento em que a autoridade com competência para punir, 

flagra pessoalmente o policial militar cometendo a infração disciplinar (MEIRELLES, 1993).  

A maioria dos nossos interlocutores ingressou na PM sob os discursos pós-2007, 

onde eram enaltecidas as virtudes de um projeto de polícia que se fundasse na proximidade 

com a sociedade. No entanto, revelam que a organização militar os levava a outros caminhos, 

‘como se o papel do policial fosse servir os oficiais e não à sociedade. A organização é 

montada para que o subordinado sempre fique devendo, sempre na mão de seu superior’.  O 

militarismo na PM, dizem, ‘leva suas relações hierárquicas pelo medo, pela covardia e 

coerção’.   

Esse modo de se relacionar, segundo os PM’s, acaba influenciando a maneira como o 

policial lida com as pessoas fora do quartel. A truculência policial que se vê nas ruas também 

se passa dentro dos muros dos quarteis, “a tropa acaba fazendo com que a sociedade tenha 

medo dela também”, ainda que saibamos que isso varia de acordo com o território no qual a 
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tropa esteja. Nem os números de policiais afastados por questões psicológicas parece ter o 

condão de sensibilizar a sociedade para a essa situação.  

Os policiais explicam que unidades da polícia são muito grandes, com muito pessoal, 

e não há capacitação dos oficiais para liderar esse contingente. Trazem como exemplo a UPP 

da Rocinha, cuja unidade dispõe de 700 homens e o comandante (atual) não delega atividades 

nem para seus oficiais. Segundo ele, “a concentração de tarefas retarda o trabalho e 

prejudica a execução das tarefas”, fazendo sucumbir uma série de inciativas que poderiam 

aproximar a população da polícia.  

No decorrer dos discursos e interações, nos pareceu que a percepção deles é que o 

trabalho de mediação é algo que eles, de alguma forma, sempre fizeram. A partir dos relatos, 

evidenciou-se que há carências técnicas e de formação muito acentuadas que podem nortear 

práticas equivocadas. Evidenciou-se também o impacto da diferença das formações. Os que 

fizeram treinamento mais extenso e foram mantidos na atividade com mais regularidade 

conseguiram apreender e aplicar as técnicas com mais segurança e destreza. Os que não 

mantiveram a regularidade, bem como os que tiveram falhas na formação, relataram práticas 

mais arriscadas e de conteúdo questionável, como, por exemplo, casos de proposta de acordo 

de guarda de menores para terceiros. Essa prática, apesar de bem comum nas áreas de favela, 

carece de apreciação estatal e não pode ser feita entre particulares, por instrumento privado. 

Não há como compreender a prática da mediação de conflitos sem uma correta 

compreensão dos cenários nos quais ela está inserida. Como vimos nos capítulos anteriores o 

projeto UPP insere-se numa concepção de cidade ‘amigável’ ao Capital, fazendo dos espaços 

urbanos cada vez mais particularizados e privatizados. As concepções neoliberais, sobretudo, 

as que traduzem as lógicas empresariais entram na PMERJ a partir da difusão dos ‘projetos’ 

policiais. Os serviços policiais passam a ser tidos como projetos, a serem executados por um 

‘time’ de policiais, liderados por um oficial. 

A própria UPP é um projeto. Por isso, não há maiores constrangimentos na falência 

dela. Afinal, como todo projeto, ele tem um tempo de duração e resultados que são 

pretendidos. A polícia de proximidade, cuja UPP é a maior expressão, nunca foi tratada como 

uma maneira de policiar, mas sempre foi tomada como um dos projetos da SESEG. De modo 

que hoje, o que temos como sua falência, em verdade, parece-nos somente o fim de uma 

proposta que sempre teve tempo definido (período de investimento e realização de grandes 

eventos esportivos) e objetivos a cumprir.  
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A inserção da mediação na polícia sempre foi um processo controverso dentro da 

corporação, ao longo do tempo, foi acumulando admiradores e detratores. Essa resistência se 

materializou de diversas maneiras. Uma das mais significativas era a resistência do comando 

da UPP com o regime administrativo dos mediadores e com as colaborativas.  

Primeiramente porque entendiam não ser essa atividade de polícia. Acreditavam que 

a policia estava assumindo uma função que não lhe era própria, mas que deveria ser 

desempenhada pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Justiça. Assim, tinham que estavam 

perdendo ‘efetivo’ para exercer função de outras instituições.  

 Administrativamente, resistiam à mediação porque os policiais que nela atuavam 

reportavam-se à CPP, não sendo permitido ao comandante da UPP onde atuavam modificar 

suas escalas, empenha-los na tropa para patrulhamento na área onde funcionavam como 

mediadores ou interferir na maneira como trabalhavam, por exemplo, não poderiam exigir que 

usassem fardamento, quando a CPP lhes impunha o trabalho à paisana.  

A maneira como foi introduzida a mediação produziu muitos desconfortos nos 

oficiais das unidades, durante algum tempo (final de 2012 e 2013) chegamos a ouvir de 

alguns oficiais essas insatisfações. Eles, como ‘gestores’ das unidades, tinham enorme poder 

para embaraçar o desenvolvimento da atividade, como pudemos ver em alguns locais, onde os 

mediadores não tinham sala, computador ou acesso à tropa.  

Nos grupos realizados, ficou evidenciado que os mediadores também partilhavam 

esse desconforto porque acreditam que, se os oficiais fossem ouvidos ou esclarecidos sobre a 

proposta do trabalho, haveria menos resistência. A mediação tem como um dos pilares 

fundamentais o sigilo do que se passa na sessão de mediação, sendo excepcionados em 

poucos casos, como por exemplo, o cometimento de fato criminoso durante a sessão ou a 

revelação de um crime pelo mediando.  

Muitos oficiais exigiam que os mediadores relatassem o que ouviram durante as 

sessões e as resistências a informar tais conteúdos colocava os subordinados em situação 

delicada frente aos demais policiais. Dali parece ter começado a se desenvolver a ideia de que 

o mediador era o ‘amigo da comunidade’ e trabalhava para ela, crítica com a qual convivem 

até hoje.   

Por outro lado, os próprios mediadores reconhecem que a situação dos comandantes 

também seria delicada porque eles responderiam pela unidade e, de alguma forma, eles não 
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teriam ingerência sob o que aqueles policiais que estavam sob seu comando (ainda que 

parcialmente) faziam. Sugeriram para remediar essa situação que houvesse uma 

regulamentação que estabelecesse limites e responsabilidades para mediadores e 

comandantes, como forma de reduzir esse atrito. Acreditam que o desconhecimento da 

mediação por parte dos oficiais prepondera na resistência que eles oferecem.  

 Uma das dificuldades mais comuns, manifestada por todos que participaram dos 

grupos e elencada como um dos principais dificultadores do exercício da mediação (ficando 

atrás apenas da conflituosidade do local) é o acúmulo de funções existente na PM, o que eles 

entendem que prejudica as atividades porque as funções não são bem realizadas, seria a 

“síndrome do pato: nem voa bem, nem nada bem, nem anda bem, mas faz as três coisas”.  

A PM, enquanto força policial, é forjada para pronto emprego. “Todos os policiais acumulam 

funções dentro da PM”, explicou um PM. Os mediadores acumulam funções administrativas, 

de P2 (serviço reservado) e, mais comumente, de P5 (relações públicas/sociais). De todas elas, 

a que eles entendem ser mais afeta à mediação é a P5 porque trata da relação da PM com a 

comunidade que está no entorno do quartel.  

A gente sempre acumula função, a gente é mediador e P5, ou P2 ou P3. 

Conforme foi caindo a demanda, a partir de final de 2015, fomos 

acumulando funções. Na medida do possível a gente ajuda. Eu acho que 

ajudar a P5 é próximo da mediação porque a gente tem que estar perto da 

população, precisa saber andar no território e ter confiança da população.  

No entanto, compreendem que acumular as funções faz com que não tenham tempo 

de preparar e trabalhar os casos com o tempo necessário. Relatam que, quanto mais tarefas 

conseguem cumprir, mais recebem tarefas extras, “na PM: burro bom, carga nele!”. Na 

prática, é a maneira como a PM absorveu o sistema de metas, flexibilização do trabalhador e 

sua multifuncionalidade, amplamente adotado no mundo empresarial e que tem elevados 

custos sociais e de saúde para seus trabalhadores. 

Um dia chegou um garoto na base dizendo: minha mãe tá querendo matar o 

meu pai! O P5 mandou o mediador ir lá e o mediador queria que o P5 fosse. 

Outro mediador acabou indo ao local. Depois de muita conversa, eles 

acabaram se resolvendo. Eles eram religiosos e acabaram justificando as 

ações violentas por conta da presença do ‘demônio no corpo’. A partir desse 

caso a mediação passou a andar porque o comandante percebeu que dava 

resultado 

Durante a minha estada em campo, acompanhando o desenvolvimento desse 

trabalho, sempre soou inadequada a designação de policiais-mediadores para atuar como P2. 

Isso porque a confiança que poderia ser construída entre eles e a comunidade, a partir da 
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mediação, não poderiam resultar em troca de informações privilegiadas para fomentar a 

repressão policial dentro da localidade. No entanto, com mais tempo e experiência, 

percebemos que a utilização do canal dos mediadores – em alguns lugares – para denunciar a 

presença de criminosos partiu da própria população, que tem medo de se aproximar da 

polícia.  

Assim, percebemos esse movimento nas comunidades da zona sul, nas quais 

moradores delatavam a presença de criminosos aos mediadores, utilizando-os como pontes 

para o comando da unidade. Numa das denúncias, o morador colocou a informação numa 

caixinha de fósforos, que foi deixada na mesa da mediação. A informação era a indicação da 

casa onde um traficante, evadido do morro do pavão-pavãozinho, estava escondido. A partir 

dela, os policiais efetuaram a prisão dele. 

Indicaram que, no início da UPP, as pessoas acionavam o 190 para comunicar 

situações dentro da comunidade, coisas que antes não eram notificadas: como briga de 

vizinhos ou violência doméstica, mas, posteriormente, com a perda do território e retorno dos 

confrontos armados, isso não mais aconteceu, pois os moradores eram ameaçados por 

traficantes, caso chamassem a polícia. 

Uma das coisas que foram evidenciadas a partir da crítica à comunicação social da 

PM é a baixa compreensão da população sobre o funcionamento do 190. Para o morador da 

Favela, quando ele liga, quem vai atender é alguém da base da UPP, daí ele não liga. Se ele 

soubesse que quem atende é uma pessoa numa central no centro da cidade, que vai ter triagem 

da informação, isso permitiria aos moradores compreender a impessoalidade no tratamento do 

caso. Na comunidade, o contato do policial com o morador é muito difícil pelo medo do 

tráfico. “Eles [Os moradores] não sabem como funciona o sistema 190, por isso, no inicio, 

não recebíamos chamados”.  

Em 2015, eu atendi um caso em que o marido de uma das partes havia sido 

espancado por traficantes porque a sua mulher acionava com regularidade a UPP, por conta de 

uma briga que ela tinha com a vizinha. Ao recebê-los, ele já nem se importava mais com a 

vizinha, o que ele queria era que a polícia não aparecesse mais perto da casa dele porque ele 

estava sendo ameaçado diariamente. O avanço da retomada do território pelo tráfico, 

associada a um aumento da repressão pelo Estado fez com que a proposta da UPP naufragasse 

rapidamente porque acelerou o distanciamento da população com a polícia, que vinha frágil e 

lentamente sendo construído.   
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Outra expressão dessa dificuldade em querer travar relações com a PM dentro da 

favela se expressa na resistência para as pessoas assinarem documentos, seja para registrar um 

simples atendimento, seja para firmar o acordo. Esse registro em muitos lugares era exigido 

porque era a forma como o comando controlava a ‘produtividade’ da mediação, a partir do 

registro de atendimentos. De modo que a resistência em assinar, muitas vezes comprometia o 

desenvolvimento da mediação: 

Na favela a informalidade é muito grande, às vezes, as pessoas resolvem o 

problema, mas não querem assinar nenhum documento, sobretudo, 

documentos que serão entregues à polícia. A relação é de muita resistência. 

Uma das formas de contornar essa resistência é, de um lado, reformular as 

exigências burocráticas, para simplificar os processos, e de outro, usar a 

parceria com associações de moradores para ajudar na sensibilização dos 

moradores para que assinem os documentos referentes ao acordo feito. 

Os mediadores que começaram o projeto em 2012 relatam que naquele momento 

muitas demandas a eles dirigidas eram as que antes seriam levadas ao tráfico. Sinalizam que 

nas comunidades atendidas a própria população não entendia o papel da policia, muito menos 

da proposta da mediação de conflitos. “Eles queriam que nós fizéssemos o que o tráfico fazia: 

Olha, você vai tomar 3 madeiradas e você vai ficar com a cabeça raspada!”.  

A mudança desse cenário levou tempo para acontecer e reclamou uma dupla e 

simultânea adaptação: a população se adequar a uma forma diferente de tratar os conflitos e a 

polícia conseguir responder minimamente as demandas que lhes eram dirigidas diariamente.  

Quando o morador já estava começando a se acostumar com uma gestão 

diferente de conflitos, os confrontos passaram a ficar mais presentes e o 

morador já falava ‘acabou a UPP’, daí ele passou a se recolher e resistir 

cada vez mais à presença da policia. Ao mesmo tempo em que as ações 

policiais passaram a ficar cada vez mais frequente, subindo a letalidade da 

intervenção. Para o morador, quanto mais policia, mais gente morre em 

troca de tiros, ele acaba sendo obrigado a fazer uma escolha entre dois 

modelos que são profundamente desfavoráveis a eles.  

Além disso, relatam a diferença entre as comunidades nas quais atuaram e sinalizam 

que as comunidades que há muito tempo eram dominadas pelo Comando Vermelho 

apresentavam pessoas mais embrutecidas e violentas, que cobravam sempre uma ação mais 

contundente da polícia para resolver seus conflitos.  

Trazem como dificuldade a rixa que as comunidades trazem entre si, mesmo quando 

eram dominadas pela mesma facção. Rixa que limita a circulação de pessoas entre favelas 

contíguas, que seriam facilmente acessadas. Pudemos notar isso nos complexos da Tijuca, 
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onde a UPP do Borel teve que mudar de nome para se chamar Grande Tijuca, tendo em vista 

que moradores do Morro do Cruz, Casa Branca e Chácara do Céu (todas áreas contíguas) 

recusavam a usar qualquer serviço no Borel. O mesmo se passou nas Favelas da Babilônia e 

do Chapéu Mangueira, que são separadas por uma rua, onde os moradores não passavam de 

um lado para outro. Cobravam que os serviços disponíveis na Babilônia também fossem 

oferecidos no Chapéu, pois todos eram dignos de recebê-los, não devendo existir qualquer 

predileção do Estado por qualquer delas.  

Além das dificuldades com os moradores, a maneira como a UPP foi desenhada e 

implementada potencializou a resistência dos policiais mais antigos que ficavam nos 

batalhões. Uma das questões no inicio da UPP era que os PMs antigos de BPM acusavam os 

policiais novos de ficar na ‘molezinha’ da UPP. Com isso, queriam dizer, com escala melhor, 

sem troca de tiro e ganhando gratificação (à época R$2500,00). Além disso, trabalhavam sem 

farda, não tiravam serviço e tinham liberdade de buscar o que iriam fazer. Essa crença cindiu 

a polícia entre apoiadores e detratores da UPP.  

A chegada da UPP, para quem foi criado na rotina da guerra, abriu uma noção que 

ele era inservível. Pensavam: ‘eu troquei tiro pra caramba, agora não sirvo para nada’. Este 

cenário começa a mudar no segundo semestre de 2013, com o agravamento dos conflitos 

armados em áreas de UPP. A partir de então, a critica se inverteu porque as zonas de 

confronto voltaram a se concentrar nas UPP’s e houve intensa movimentação de policiais, 

com muitas UPP’s recebendo policiais de batalhão. Ou seja, o policial operacional, que 

sempre trocou tiro, voltou a ter protagonismo com o aumento das operações onde este perfil 

de atuação era mais recrutado. “Há um discurso político da polícia para a sociedade, mas na 

verdade a polícia vive para um projeto de combate pelo combate”, explicou um policial. 

Segundo nossos interlocutores, 

esse fator foi preponderante para realinhar a tropa, no sentido de que o 

policial UPP não é diferente do policial tradicional, até porque, após o 

retorno da rotina de confrontos, muitos policiais ‘antigões’ foram 

designados para as UPP’s. Nessa junção, os ‘antigões’ viram que os 

recrutas também sabiam trocar tiros, também eram operacionais. Com isso, 

foi-se assentando a noção de que a proximidade pode conviver com o 

policial padrão. Apagaram-se os resquícios da contaminação ideológica de 

que o policial antigo contaminaria o recruta. Hoje não existiriam tantas 

diferenças. 
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O declínio das UPP’s sinaliza isso. Assim que foram aparecendo os primeiros 

problemas, a policia respondeu fazendo o que sempre fez, combatendo por combater, 

aumentando a letalidade da sua atuação.  

O policial só é policial quando ele coloca o seu traje de combatente e vive 

esse personagem. O policial que não faz isso  não é reconhecido como tal. 

“tirou minha farda, tirou meu modo de trabalhar. Virei mediador”. Os 

comandantes me viam diferente dos demais porque estávamos sem farda. 

Acreditam que se a mediação fosse inserida nas rotinas dos batalhões sua recepção 

seria muito facilitada.  Quando as UPP’s começaram, os policiais tinham formação acadêmica 

além do exigido, conforme aumentaram as chamadas, foram aparecendo pessoas com menos 

repertório e formação, sendo identificados como parte do grupo que resiste às questões de 

polícia de proximidade. Conforme sinalizaram alguns policiais,   

Os recrutas que chegaram depois do declínio das UPP’s nunca viram a 

mediação funcionar, operar, e acham que isso não serve para nada. Acabam 

argumentando que polícia é polícia, tudo igual. 

Ficou muito evidente nos grupos que eles percebem um declínio na qualidade dos 

policiais recrutados, pois foram chamados muitos candidatos. Alguns chegaram a afirmar que  

“foram chamados quase 20 mil e que a qualidade do trabalho destes policiais é muito 

precária”.  

Conforme conversavam entre si, percebia-se que havia uma compreensão segundo a 

qual estes policiais chamados mais para o final da fila “teriam baixa condição de 

compreender as normativas e os planos de ação, não sabem escrever os BOPM’s”, dentre 

outras atividades mal exercidas. Também entendem que os conceitos de mediação deveriam 

ter maior inserção nos cursos de formação do CFAP, fazendo parte efetiva do aprendizado, 

atualmente eles são transmitidas por intermédio de palestras avulsas, de poucas horas.  

Acreditam que se não houver uma campanha de divulgação da mediação nos cursos 

de formação e, depois, nos batalhões, dificilmente o instituto terá inserção na corporação. A 

mediação vem sendo vendida como um ‘desafogo do Judiciário’ e esse título não atrai os 

policiais porque esse “problema não é deles”.  

Nossos interlocutores, de forma geral,  entendem que a maior resistência interna é 

por causa da compreensão de que essa atividade não é da polícia, que atividade policial é 

apenas repressiva e que as instituições MPRJ e TJRJ estão impondo à polícia desenvolver 
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uma função que não lhe são próprias. Afirmando um deles que para o comandante da sua 

unidade  

você está tirando um policial de uma atividade-fim e empregando numa 

outra função que é desnecessária para a polícia, isso, inclusive, foi 

publicado em boletim, que a mediação não é atividade-fim da polícia .   

Referem-se à publicação realizada no final de 2017, por intermédio da qual foram 

elencadas quais funções eram tipicamente policiais e quais não eram, a fim de justificar 

movimentação de recursos financeiros e de pessoal para determinadas atividades. Do mesmo 

modo, justificar-se-ia o contingenciamento de alguns projetos ou mesmo a sua 

descontinuação, modelo de gestão que foi aprofundado no ano seguinte com a Intervenção 

Federal. 

Em alguns lugares nos quais estive, foi possível perceber um arrefecimento dessa 

postura, a partir do aprofundamento da compreensão do que é a mediação, de que papel ela 

desenvolve e quais potenciais têm para lidar com demandas que futuramente podem se 

transformar em ocorrência policial. No entanto, essa compreensão reclama que a prática seja 

reiterada, consistente e presente para que os resultados possam aparecer. 

O maior desafio é interno, é institucional. A falta de apoio e uma estrutura mínima. 

Sobretudo no primeiro grupo, evidenciou-se uma sensação de abandono, manifestada com 

mais clareza na fala de um dos policiais mais antigos do grupo: 

Sentimos a falta de apoio do MPRJ, conforme foi prometido. Isso repercute 

internamente porque os colegas falam: vocês fazem o trabalho deles e eles 

te ajudam como o quê? O papel de mediador é do MP e do TJRJ, o papel da 

polícia é garantir a segurança deles.  

Entendem que, se houvesse maior integração entre as instituições, com uma presença 

maior do Ministério Público e do Tribunal de Justiça, as críticas internas poderiam perder 

força, à medida que avançassem os esforços conjuntos para realização do trabalho. No 

entanto, como a realidade evidenciou, não é simples assim porque na PMERJ as instâncias 

políticas são muito presentes e, quanto mais atuante o MP ficava no cotidiano da UPP, mais 

as dificuldades dos delicados circuitos políticos se descortinavam. 

Essa relação da PM com o MP é muito delicada porque, quando o apoio institucional 

se manifesta e é percebido no cotidiano, os policiais discriminam-se uns aos outros porque 

uns passam a ser ‘apadrinhados’ pelo MP. Mas, quando o apoio não aparece, surgem críticas 

sentido de que não há suporte para quem realiza a atividade. É preciso uma abordagem que 
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permita perceber que as técnicas de mediação ajudam na função policial e também integram a 

atividade da segurança pública, na medida em que reduzem ou tem potencial para reduzir 

conflitos graves. Sem que isso necessariamente interfira no arranjo político institucional da 

PM.  

Nos três grupos, havia fala dos policiais com mais experiência, não necessariamente 

os mais antigos na corporação (isso porque havia egressos das Forças Armadas, por exemplo), 

que sinalizavam uma necessária ruptura com esses circuitos políticos tradicionais na polícia, 

onde a PM, segundo eles, existe para atender os caprichos dos seus oficiais e, por isso, sua 

organização é – no geral – muito amadora. Um deles chegou a sinalizar que  

a polícia precisa sair do amadorismo, precisa ser profissional, agregando 

técnicas e ferramentas que permitam aprimorar a atividade. Se a policia 

quer ser valorizada, precisam ser mais profissionais. O que caracteriza a 

polícia do RJ é ‘operacional’, é a ‘nossa guerra’, isso não acontece em 

outros estados.  

Sem fazer qualquer referencia específica, elencam a polícia de São Paulo como mais 

técnica e mais profissional, onde se trocam menos tiros e se age com mais inteligência. No RJ, 

por mais de uma vez, ressaltaram a cultura de ‘guerra pela guerra’, um modelo que, segundo 

eles, não resolve e ainda custa milhares de vidas todos os anos. Tal crítica é acentuada por 

aqueles que já tiveram experiência em rotina de confrontos nos batalhões ou em operações 

especiais. Um dos policiais presentes chegou a narrar situação em que sua guarnição estava 

encurralada na comunidade, a munição estava acabando e a orientação era que guardassem 

uma bala para que não fossem pegos pelos traficantes.  

 Eles sinalizam que na polícia muitos talentos se perdem, pois as escalas são muito 

diferentes, as gratificações são mal distribuídas, assimétricas e as condições de trabalho 

também variam muito. Assim, o policial vive procurando melhores oportunidades de trabalho 

e acaba em funções que não guardam relação com suas aptidões e talentos, mas que oferecem 

gratificação ou tem escala mais favorável etc. Mesmo para quem vai “ficar no erro”, há 

lugares onde isso é mais tolerado e outros onde não é, de modo que os policiais ficam 

tentando se movimentar a partir dessas condições de trabalho e não das suas aptidões.  

Ao perceberem o declínio do projeto, a partir do aumento dos confrontos nas áreas 

das unidades, muitos policiais foram se desligando do projeto e buscando acompanhar oficiais 

com os quais tenham boa relação para garantir um local bom de trabalho, escala boa e etc. É 

muito comum que os praças se movimentem junto aos oficiais, como equipe deles; é uma 
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maneira de não ficar sujeito ao que eles chamam de ‘covardia’ na PMERJ, pois o oficial 

poderia preservá-los de alguma forma. Novamente, percebe-se como existe uma engrenagem 

na PM que coloca o militar subalterno sempre numa posição de dívida com seu superior, o 

que muitas vezes lhes é cobrado na forma de desvios de conduta. Estes, por sua vez, passam a 

ser naturalizados, na medida em que são contraprestações pela proteção e ajuda daquele 

oficial. 

O profissionalismo por eles reclamado tem diálogo também com a estrutura de 

trabalho à qual são submetidos. A maioria do grupo não dispõe de computador e estrutura 

adequada para desenvolvimento do trabalho. Muitos deles usaram mesas de praças, bancos, 

salas em escolas ou em associações de moradores ou, ainda, se dirigindo diretamente à casa 

das pessoas para atendimento. Isso colabora para que essa atividade tenha sempre uma 

identidade de trabalho ‘amador’, de menor importância.  

A importância dada às funções, sobretudo, àquelas desempenhadas pelo Estado, tem 

repercussão nas estruturas materiais e salariais para quem as exerce. O trato dado à mediação 

parece sinalizar para uma pouca relevância a este papel, embora o discurso esteja nas 

antípodas dessa prática. A mediação, enquanto prática institucionalizada, está profundamente 

atrelada ao trabalho voluntário e, na PMERJ, isso não é diferente, desvelando-se a partir da 

constatação das muitas acumulações de serviço que os policiais são submetidos. 

O sistema que PMERJ usa para documentar as mediações feitas pelos policiais, 

embora tenha 6 anos desde sua criação, ainda oferece muitas dificuldades com o 

cadastramento das pessoas, lançamento dos dados e resgate deles, o que dificulta muito o 

registro da atividade, colocando-a ainda mais na informalidade e na periferia da atuação 

policial.  

Mais uma vez aparecem as demandas de estruturas, que na polícia são muito 

precárias. Não há salas e equipamentos adequados para desenvolver o trabalho, basicamente 

tudo funciona na base do improviso. Um dos princípios da mediação é o sigilo do 

procedimento, como justificar isso para um mediando que está sendo atendido no banco da 

praça? Na mesa do bar? Ou em qualquer outro local aberto?  

Notabiliza-se na PMERJ aquilo que Dejours (1997, p.43) sinalizou como trabalho 

real e trabalho prescrito. Atualmente, é cada vez maior a exigência sobre os trabalhadores 

para que, em sua atuação profissional, pensem em soluções para problemas enfrentados por 

corporações e intuições. Uma condição de trabalho em que o mero cumprimento das regras 
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formais, isto é, aquilo que se deve fazer, não dá conta da sua realização material. Para Dejours 

(1997,p.43) trata-se, então do trabalho real “aquilo que em uma tarefa não pode ser obtido 

pela execução rigorosa do prescrito”. Cada trabalhador tem uma maneira singular de executar 

suas tarefas, agregando sua experiência, conhecimentos pessoais, enfim todo acervo de 

conhecimento empírico e teórico que vão alicerçar seu fazer profissional, suprindo as lacunas 

entre o prescrito e o real.  

Pelo fato de eles estarem desde o início, muitas falas lembravam das promessas que 

eram feitas pela policia e para a própria polícia. Na prática, quem colocou para funcionar a 

mediação foram eles, adaptando aquilo que pudesse ser feito. Acreditam muito que deveria 

haver mais policiais com esse tipo de formação por entenderem que a policia na sua atuação 

cotidiana ajuda a aumentar os conflitos.  

O MP foi incapaz de modificar esse cenário de escassez de estruturas para trabalhar 

dos policiais. A partir do momento em que as estatísticas foram sendo satisfatórias, nenhuma 

ação foi tomada para avançar na qualidade da estrutura oferecida a eles. Poucas modificações 

foram feitas nas estruturas e, enquanto os resultados eram gerados, nada se fazia, afinal aquela 

atividade gerava resultados com baixíssimo custo.  

A comunicação com os mediandos é um dos exemplos disso. O policial precisava ter 

um numero telefônico para isso, que normalmente era sustentado por ele mesmo que 

comprava um chip pré-pago de celular. Na dificuldade de usar telefone, passaram a ir 

diretamente à casa das pessoas, ‘pegando carona com os colegas nas viaturas’, relatou um 

policial. Em muitos locais e ocasiões esta prática não era bem vista porque o morador não 

queria a viatura na sua porta, temia retaliações de traficantes ou milicianos, a depender da 

localidade.  

Em função disso, passaram a ter que ir a pé até as residências. Por conveniência, 

começaram a fazer o primeiro atendimento na própria casa das pessoas, deixando para levar 

para uma ‘sala’ apenas quando fossem juntar as partes numa sessão conjunta. Outros locais 

comuns de atendimento eram os bancos de praças ou mesas de bares, neste caso, quando 

havia apoio dos donos dos estabelecimentos. 

O ganho dessa ‘adaptação’ foi que o mediador passou a ser mais conhecido na 

comunidade, uma figura cuja presença na rua era constante. Esse aumento da exposição 

contribuiu para aumentar a confiança das pessoas no mediador, quase que como alguém de 

fora da corporação, mas – por outro lado - também gerou desconfortos em alguns comandos e 
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colegas. Entre os pares, os mediadores aos poucos foram sendo tratados como ‘amigos da 

comunidade’, não como policiais. Narravam os policiais que  

outra dificuldade é que o mediador às vezes ganha mais projeção na 

comunidade que o comandante, a população acaba procurando quem lhe 

atendeu e quem lhe atendeu bem. Muitas vezes o mediador é o canal que a 

população escolhe para fazer a ponte com o comando, levar informações e 

etc.  

A rotatividade de policiais nas unidades, lançadas pela SESEG como marca da UPP, 

dificulta a afinidade do policial com as pessoas daquela comunidade, fragiliza a proposta de 

polícia de proximidade, podendo quebrar o vínculo com pessoas atendidas por aquela política 

e os policiais. Se no inicio a justificativa da rotatividade era dificultar a corrupção policial no 

território, no decorrer dos anos, pelo que me foi narrado, ela também foi usada para remover 

policiais cujas presenças não interessavam mais a determinado comando.  

Sinalizam ainda que “os comandantes de hoje (2017) não viram o projeto funcionar, 

aí não acreditam que ele possa funcionar”. No período em que trabalhei com os grupos, eles 

relatavam os desafios de terem que novamente tentar convencer alguns comandos de que a 

polícia de proximidade e, dentro dela, a mediação de conflitos poderia ser ferramenta útil na 

PMERJ, sendo parte dessa dificuldade apontada por eles pelo fato de os novos comandantes 

não terem visto essa atividade gerar qualquer resultado, eis que desde 2015 ela sendo 

desarticulada, junto com outros projetos de proximidade, já que o foco de atuação voltou a se 

intensificar em torno da repressão. 

Como a PM lida com os conflitos a ela dirigidos e como incorpora a mediação 

como atividade policial?  

Percebemos da nossa interação em campo, bem como das narrativas dos grupos que 

a incorporação de práticas de proximidade pela policia e, dentre elas, a mediação de conflitos 

é mais formal do que material. Há uma hipertrofia do discurso de proximidade, que pregava 

uma nova policia calcada na boa relação com a comunidade. Hegemonicamente, isso nunca 

existiu. O que não quer dizer que não tenha pontualmente existido em algumas situações e 

locais.  

Existem os estigmas nas figuras dos policiais, quando se pensa no policial do 

batalhão, pensa-se no sentido do policial bruto, violento, tendo em vista a origem da 

corporação e suas funções.  Nossos interlocutores atribuem, com certa hegemonia, à 

antiguidade dos policiais e à sua formação acadêmica (sobretudo os que ficaram por último 
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nos concursos, os ‘rabos de concurso’) a resistência a novas práticas da policia, dentre elas a 

mediação. Para eles, muitos policiais, ao saberem o que é mediação, se identificam com os 

propósitos, pois guarda muita similitude com aquilo que eles fazem no dia a dia da atividade 

policial. No entanto, apontam que a deficiência na formação do policial dificulta que ele 

consiga refletir criticamente sobre o seu atuar.   

Todos policiais queixaram-se da maneira como eles são tratados pelo Estado e pela 

própria PM. Falam sempre da ‘covardia’, ausência de viatura, armamento, estruturas, etc. 

“como o pai que ‘xinga’ o filho, que agride o filho, pode exigir que o filho seja gentil com os 

outros? e nós acabamos reproduzindo isso, ‘ a gente é massacrado aqui e como você faz  com 

os outros?’, relatavam os policiais.  

O Policial convencional está preocupado em resolver a ocorrência. Esta é a 

finalidade do trabalho dele. E essa resolução na maioria das vezes resume-se à verificação da 

potencial ocorrência de algum fato criminoso e, caso positivo, ao encaminhamento à 

delegacia, “muitas vezes não se interessa em saber se atendeu bem ou mal, até porque hoje 

ele tá ali e amanhã pode não estar mais”. Os cuidados com a relação social subjacente ao 

conflito, para a polícia convencional, não são responsabilidade dela. Limita-se a uma ideia de 

que seu papel é garantir a segurança, denotando uma percepção exageradamente 

instrumentalizada de seu próprio atuar. Nas palavras de nossos interlocutes, 

A preocupação do setor é encerrar a ocorrência A PM não está preocupada 

com a relação pessoal ou emocional das pessoas envolvidas na ocorrência, 

sua missão é resolver a ocorrência 

O policial que atende à ocorrência acaba tendo o poder de decidir se o que ele 

verificou é um crime ou não. Em alguns casos, mesmo havendo crime, o policial decide que 

ele é de menor relevância e não encaminha para a delegacia. Esse policial acaba sendo o 

primeiro julgador e aplicador da lei, uma vez que exerce informalmente juízo de valor sobre a 

situação sob sua apreciação e pode conduzir seu desfecho de diferentes formas, inclusive 

entendendo que a situação não configura crime. 

Esse filtro, de alguma forma, também acontece na mediação porque “há policial que 

não encaminha para a mediação porque acha que mediação não é função de policia”. Assim, 

colaboram para asfixiar a função, reduzindo seu poder e alcance. Conforme relatou um de 

meus interlocutores, uma das limitações das reclamações dos praças em relação à mediação 
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guarda pertinência com os critérios de antiguidade dentro da corporação, critério de validação 

amplamente difundido na PMERJ, assinalando o seguinte: 

Atualmente, como uma parte grande da tropa é recruta e nós somos mais 

antigos, essa reclamação tem diminuído, muito por causa da antiguidade e 

não porque a consciência mudou.  

De forma velada, a cultura da guerra volta a tornar-se hegemônica, a partir da 

sucumbência provocada de algumas iniciativas da gestão da PMERJ que fogem a essa 

atuação, fortalecendo as práticas meramente repressivas. Das interações, foi possível 

identificar que eles adquirem ferramentas diferentes para lidar com as situações com as quais 

se deparam, a partir de iniciativas particulares e individuais (ou da troca informal de 

informações e experiências entre eles), que muitas vezes importam violação das 

normatividades e superação da falta de estrutura física para desempenho das funções. 

Uma vez mais, percebe-se a utilidade da noção de profissional de pronto-emprego, 

que seja apto a responder necessidades da atuação diária, ainda que para isso preciso ignorar 

ou violar regramentos. Nesta linha, todas as tarefas (administrativas ou não) são ‘tomadas’ 

por missão. E missão dada é missão cumprida.  Conforme relatam, 

Nós recebemos muitos pedidos de ajuda de crianças e adolescentes porque 

seus pais são usuários de drogas e batem muito neles. Alguns já pediram 

para ser encaminhados para a Delegacia da Criança por causa dessa 

circunstância. Aí o mediador acaba atuando para encaminhar junto a 

órgãos públicos algum atendimento para esses jovens.  

Essa rotina de atendimentos, à mingua de outros profissionais que pudessem atender, 

acaba recaindo sobre a PM e, dentro dela, muitas vezes na mediação. Ante essa situação, os 

policiais relatam que tiveram que criar estratégias e buscar recursos nas redes de apoio para 

aprender qual encaminhamento poderiam oferecer. Por mais que não representassem 

propriamente uma questão de segurança pública, tais pedidos eram recebidos e encaminhados 

pela mediação.  

A falta de formação na PM é generalizada, um dos policiais chegou a afirmar que  

‘jogam a gente na rua, sem saber o que fazer, sem ninguém mais antigo para ajudar, a gente 

acaba aprendendo na prática’. A mediação foi muito parecida com isso, com diferentes graus 

de instrução e apoio por parte de comandantes e instituições. Por conta disso, um dos mais 

antigos de nosso grupo aduz: ‘na minha unidade não houve suporte de ninguém, de nenhuma 

das instituições, a gente foi colocado lá e nos viramos’.  
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O MP nunca pode acompanhar in loco todas as UPP’s, pois havia apenas dois 

profissionais para apoiar 33 unidades, no início, e 38 no auge do projeto. Era impossível dar 

atenção e apoio efetivo a todas elas. O suporte acaba sendo mais efetivo para aquelas 

unidades onde o apoio era permanente, como foram no Batan, Grande Tijuca e algumas 

UPP’s do Complexo do Alemão.  

Segundo os policiais, mesmo os que foram ‘colocados nos cursos de mediação como 

castigo’, o conhecimento das técnicas de mediação muda a qualidade da abordagem policial 

porque o policial trata a relação conflituosa subjacente, não meramente da ocorrência. Quando 

tratam só a ocorrência, acontece de as mesmas pessoas acionarem as UPPs por conta da 

mesma relação conflituosa várias vezes.  

“O mediador se preocupa com a qualidade da relação das pessoas, como 

elas vão interagir depois que os mediadores forem embora. Por exemplo, 

imagina um chamado por um vazamento de água para a casa do vizinho: 

chega a guarnição,. Verifica-se que não há risco para ela [guarnição], o 

que se faz é separar as partes conversando com todos, esclarecem que o 

caso do vazamento não é segurança pública e vão embora. Tempos depois, 

um esfaqueia o outro. A mediação é uma atuação preventiva”.  

Numa infiltração numa casa, um morador briga com o outro por causa disso. O 

policial vai lá e não percebe aquilo como uma oportunidade para trabalhar aquela relação, se 

preocupar com as pessoas. Ele vai lá para resolver a ocorrência e verificar a existência de 

crime.  

Narram que frequentemente se deparam com casos onde o conflito é generalizado. O 

que eles chamam de ‘fubazada’ ou ‘feijoada’. Para começaram a trabalhar o caso, relatam que 

adotam técnicas de ouvir as pessoas envolvidas separadamente (o que em mediação chama-se 

cáucus), e ouvir separadamente com tempo dedicado a cada uma: ‘em muitos casos, a pessoa 

só quer ser ouvida, depois disso, ela até muda de opinião’, o policial tradicional não faz isso.  

 Com isso podem ir filtrando as informações relevantes para reapresentar a questão 

às partes (paráfrase), evitando neste momento reproduzir palavras depreciativas que tenham 

sido ditas pelas pessoas.  A partir daí, podem compreender quais questões de fato compõem o 

conflito e qual a disponibilidade daquelas pessoas para resolvê-lo. 

“Na mediação a gente pega umas situações que parecem confusas e difíceis, 

mas conforme a gente vai ouvindo, vamos filtrando as informações para 

entender o que se passa. Trabalhei com dois senhores, um deles cego, 

disputavam a área de um porão. A antiga proprietária dividia aquele porão 

com o vizinho, entre eles havia uma parede imaginária que separa os 
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espaços. Quando ela vendeu, informou ao comprador que a área do porão 

era dele porque fazia parte da casa. O novo morador achou que todo aquele 

porão era dele e os conflitos com o antigo vizinho começaram.  

Comeram a brigar, os policiais se apresentaram como mediadores de 

conflito e começaram a conversar. O conflito começou a distencionar a 

partir do questionamento sobre o que a antiga moradora representava para 

o antigo vizinho. Ambos a conheciam. Ele disse que ela seria uma mãe para 

ele. A partir daí, foi perguntado o que ele gostaria que eles fizessem para 

honrá-la? Eles mudaram seu posicionamento a partir daí. Caso eu chegasse 

lá com ‘poder de polícia’, jamais teria chegado a esse desfecho”.  

Para eles, esse projeto foi um dos que a polícia aderiu que deu certo. A polícia 

conseguiu se aproximar da comunidade em vários lugares a partir da mediação: “Os 

comandantes de hoje não viram o projeto funcionar, por isso têm mais resistência a aceitar o 

projeto”.  

Ao ouvi-los conversar sobre essa questão específica, era possível notar que – 

enquanto os antigos falavam dos tempos em que era possível andar na favela desarmado, 

comer nos bares locais, pedir água aos moradores e comerciantes -, os novos policiais, com 

destaque para aqueles que conheceram a UPP depois de 2015, acompanhavam a discussão 

com olhar incrédulo, porque atualmente é impossível imaginar a situação que eles narraram, 

tendo em vista a quantidade de confrontos armados nas UPP’s e hostilidade com a qual se 

deparam em algumas unidades. Um desses policiais mais novos narrou que no Dona Marta 

uma colega dele pediu um copo de água a uma moradora e a moradora entregou um copo 

cheio de cloro.    

De nossa estada em campo, especialmente, entre 2012 e 2014, era possível recordar 

nossa interação dentro da comunidade. Mesmo comunidades muito tensionadas, como a Nova 

Brasília, era possível circular sem maiores temores quanto à violência. Ver crianças se 

aproximar de policiais e tirar fotos com eles era uma cena absolutamente inusitada. A 

mudança do cenário era tão significativa que muitos moradores nos confidenciaram à época 

que não acreditavam no sucesso da UPP porque os ‘traficantes não iriam deixar aquilo 

barato’.  

Nossos interlocutores atribuem parte da aproximação com os moradores à ausência 

de fardamento, linha que era defendida pelo primeiro comandante da CPP como estratégia 

mesmo de aproximação. Tal ausência sempre provocou muita polêmica interna, chegando-se 

a ouvir que só era policial quem estava de farda. No entanto o fato é que a ausência da farda 

aproximava o policial dos moradores.  



119 
 

De alguma forma, a atuação repressiva vinculava-se ao fardamento no imaginário 

popular.  A ausência da farda resultou na redução da resistência da comunidade na presença 

deles. Eles transitam com mais facilidade no espaço e se relacionam de modo mais fácil com 

moradores. “Para o tráfico, policia é polícia! Para os moradores, não”, afirmava um deles. 

Há diferença pela forma de abordar, pelo papel desempenhado e pela ausência de farda e 

armamento, prosseguem: “quando você trabalha fardado, a pessoa te encara como uma 

autoridade e quer que você resolva o problema para elas”. 

Essa maneira como eles foram sendo tratados, terminou por reverberar dentro da 

corporação, onde muitos policiais os tomavam como ‘amigos da comunidade’. A lógica de 

guerra impõe sempre uma noção dicotômica das coisas. Se não é amigo, é inimigo. Ou está do 

lado da comunidade ou está do lado da policia e assim vemos a integração cada vez mais 

distante. 

Para os mediadores, isso se materializa segundo a noção de que ‘se é amigo da 

comunidade, não pode ser amigo da polícia’. Embora ninguém diga isso abertamente, é 

nitidamente essa a impressão que se colhe, sobretudo, das narrativas: “ah, mediador, para a 

comunidade vocês fazem eventos, e para a polícia? Faz o quê?” situações similares 

experimentavam os que trabalhavam na P5.  

“Para tentar mudar essa noção, a gente acaba ajudando todo mundo. Já 

ajudei o ‘policia’ lá da base para desenrolar com o comandante uma coisa 

que ele queria. Na UPP o acesso ao oficial é mais fácil, nos BPM é muito 

difícil falar com o oficial”.  

“Nós começamos a perceber mudança quando os policiais percebem que a 

mediação pode trazer algum beneficio para eles. Do contrário, eles acham 

que é só para ajudar a comunidade”.  

O fato de a mediação ser voluntária também causa estranhamentos com os oficiais 

porque os comandantes não entendem que as pessoas podem escolher não vir, para eles as 

partes precisam ser intimadas a comparecer. Para as próprias pessoas a voluntariedade nem 

sempre é bem compreendida.  

Conseguir se fazer entender é uma das tarefas do mediador. Isso quase nunca é fácil. 

As pessoas têm repertórios muito diferentes na favela, é preciso adequar o que vai ser dito à 

capacidade de compreensão de quem vai ouvir. Por isso, ele precisa deixar sempre muito 

claro que a participação das pessoas é uma opção delas. Com isso, as adesões são sempre 

proporcionalmente baixas. Quase metade de todas as pessoas que são convidadas não aderem 

à mediação, pois preferem algum método impositivos para resolver conflitos. 
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Eles compreendem que a mediação policial é de tal forma singular, que deveria ter 

protocolo próprio. Não vinculadas ao TJRJ ou ao MPRJ. Porque, se mediação é segurança 

pública (e eles acreditam que sim), ela precisa ter um protocolo próprio, independente de 

outras instituições. Os princípios do procedimento, notadamente, o sigilo, a imparcialidade e a 

voluntariedade precisam estar alinhados e ser claros para a corporação para o exercício efetivo 

deste procedimento, a mediação – como sabemos – tem procedimentalização profundamente 

elástica, o que torna perfeitamente factível o seu exercício pela força policial.  

Internamente, esse regramento poderia colaborar para que os mediadores não 

ficassem sempre na mão dos superiores, pois haveria uma normativa a seguir. Quase sempre, 

eles trazem essa questão da relação hierárquica como dificultador para a realização de 

qualquer atividade. Os policiais se retraem quase sempre em inovar em qualquer atuação 

porque ficam receosos das reações que podem causar.  

Os mais prevenidos, acabam tendo uma atuação mais burocrática, seguindo as 

diretrizes de sua chefia, seja ela adequada ou não. A ‘covardia’ na polícia e relembrada como 

um dos limitadores da qualidade da atuação policial:“A UPP é uma granada sem pino. A 

tropa está retraída, não entra mais, quando entra, é um acordo de cavalheiros, tem rota certa 

e não pode usar outra”.  

Além disso, a mediação policial é profundamente dinâmica porque, conforme a UPP 

foi decaindo, o trabalho precisou ser readaptado para se adequar à realidade. Em determinado 

ponto, alguns lugares não poderiam mais ser visitados, o mediador passou a andar armado, 

etc. alguns mediadores falaram que trocaram tiros com ‘gansos’ que o reconheceram como 

policial.  

“Depois disso, não consegui mais voltar no Adeus, ficando somente 

na outra comunidade. Há bandidos e bandidos, tem lugares em que o cara 

troca tiro contigo à noite e de manhã te dá bom dia”.  

Entendem que a mediação se insere na segurança pública por um viés preventivo, 

pois aquele conflito pode desdobrar-se em um crime ou algo mais grave. Dessa maneira, 

entendem que aquilo que previne a atuação repressiva da polícia também integra a segurança 

pública. Exemplificam como o caso do poste: uma rua mal iluminada não é problema da 

policia, mas essa condição favorece a criminalidade, passando a ser de interesse da policia 

resolver para prevenir a ocorrência de crimes. 
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A partir do segundo grupo, depois de ouvir por horas as inquietações e reclamações 

dos policiais, uma questão nos despertou enorme curiosidade: por que eles continuavam a 

tentar fazer mediação na PM? Não tivemos como levar isso para os dois primeiros grupos, 

trazendo como pergunta apenas para o último.  

A resposta quase unânime era a de que a mediação lhes permitia sentir que estavam 

ajudando as pessoas, pois as pessoas os reconheciam na rua da favela e elogiavam. Relatavam 

que ver a gratidão dos moradores a eles (que são policiais) era a maior recompensa. 

Percebiam que a polícia poderia ser mais do que é, poderiam ir além daquilo que vemos 

diariamente.  “O que é gratificante para nós é saber que conseguimos ajudar naquele 

conflito. Sai um caminhão das costas quando as pessoas se entendem”, afirmava uma das 

poucas “policiais fem” que ouvimos.   

Da nossa interação em campo, o que mais percebemos é que a PM leva a moralidade 

para a favela, mas quem vive lá não são eles. É uma espécie de processo civilizatório, no qual 

o ‘choque entre civilizações’ gera enormes conflitos. E os moradores precisam se adequar 

àquelas moralidades.  

No Brasil, a questão da Segurança Pública (Polícia, Justiça e Sistema 

Penitenciário) tem sido entendida restritivamente como questão de 

justiça criminal. Equivocada a compreensão que supõe o crime como 

um mero enfrentamento simbólico entre o infrator a comunidade na 

problemática da segurança (SALES, FERREIRA, NUNES, 2009. 

P.75). 

O que se evidenciou, a partir do fracasso da mediação na PMERJ enquanto ‘projeto’, 

é que este procedimento, onde operou com um mínimo de condições, ofereceu resultados e 

colaborou para uma percepção distinta da polícia por parte dos moradores. Se, de uma 

maneira geral, a mediação na PM naufragou junto com a UPP como um todo, parece-nos 

relevante que possamos registrar e pontuar em que frentes ela rendeu algum fruto.  

 Ao que tudo indica, o fato de os mediadores terem sido, durante um período, 

negligenciados pelos próprios pares, parece-nos indicar que esse distanciamento da tropa 

também serviu para se distanciar do ethos guerreiro do policial tradicional, abrindo espaço 

para uma moralidade diferente que fosse minimamente tolerante às diferenças que eles 

absorviam diariamente.  

O policial comunitário é orientado para mediar conflitos, na busca de 

uma solução resultante da construção do consenso, incentivando uma 
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iniciativa comunitária de cultura de paz em prol da defesa dos direitos 

humanos e do exercício real da cidadania.” (SALES; 

FERREIRA;NUNES, 2009. P.75) 

Além disso, poder receber o retorno das partes atendidas, ser reconhecido na 

comunidade na qual atuam como alguém que colabora com o bem-estar das pessoas e a 

redução da conflituosidade e da violência. Essa concepção do profissional da segurança 

pública permite um resgate da autoestima do policial, da sua dignidade como pessoa humana, 

visando à sua humanização, que parece ficar pelo caminho no decorrer da formação policial.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Nosso trabalho procurou utilizar em toda a sua extensão as Unidades de Polícia 

pacificadora (UPP’s) como unidade de análise, atendando para o fato de que a temática da 

segurança pública é demasiadamente importante, não constituindo o monopólio de análise de 

qualquer campo específico do saber.  

Assentados em tal premissa, procuramos uma linha de pesquisa que adotasse uma 

abordagem interdisciplinar, onde a UPP é vista com a utilização de uma visão conceitual e 

dos instrumentos de pesquisa que incluem a Antropologia, o Direito, a Análise Econômica, 

Sociologia, além de uma perspectiva administrativa que conduz a observação da UPP como 

um projeto de gestão de territórios desiguais, a partir de lógicas do empresariamento urbano.  

Das muitas vezes que estivemos em campo, acompanhando reuniões de policiais e 

deles com moradores ou ainda reuniões comunitárias para discussão de aspectos da segurança 

nos mais diversos locais nos quais estivemos, foi possível perceber como a lógica corporativa 

penetra no dia a dia policial e comunitário.  

Percebemos, contudo, como essa ratio econômica precisa conviver com as 

burocracias próprias dos órgãos de estado, a partir da observação das reuniões de 

comandantes com as lideranças ou grupos de moradores, nas quais muitas das solicitações 

esbarravam em entraves e exigências administrativas que eram pouco compreendidas pelas 

pessoas reivindicantes e, a nosso sentir, também por aqueles que as impunham.  

Caso dos bailes funk que eram muitas vezes inviabilizados por exigências 

administrativas impossíveis de serem cumpridas nas favelas, como por exemplo o isolamento 

acústico, seguindo as normatizações da municipalidade. Outros casos, por exemplo, como a 

ocupação de calçadas por bares e restaurantes, eram típicos da inaplicabilidade do direito 

estatal numa área para a qual “ele” nunca foi pensado.   

No entanto, a ‘moralização’ dos espaços associada à necessidade de apresentar a 

cidade como estável e amigável aos investidores, aliada à demanda de propagandear a UPP, 

desde seu início, como um sucesso quase absoluto, fez com que os protocolos de segurança 

pública fossem sujeitados às exigências do capital especulativo e dos investidores – 

notadamente – da construção civil.  
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Por conta da necessidade de apresentar a cidade pacificada no curto prazo,  em 

diversos locais, a PM simplesmente fosse proibida de circular porque “naquela comunidade” 

não poderia ter confrontos armados, afinal de contas, ela estava pacificada. Vimos isso 

acontecer no Morro dos Macacos, na Rocinha, no Complexo do Alemão, no Caju, dentre 

outras.  

Embora tenha tido, como todos os demais territórios, uma redução acentuada da 

letalidade após a ocupação do território, o conjunto de Favelas do Alemão sempre registrou 

alto índice de confrontos armados, muitos deles não noticiados na mídia de massa. Não à toa, 

foi lá em que ocorreu o primeiro óbito de policiais na era UPP, o que meses depois custou o 

cargo de Coordenador de Policia Pacificadora ao seu primeiro comandante. 

No morro dos Macacos, segundo um de nossos interlocutores, o tráfico chegou a 

proibir em 2014 que as viaturas ficassem com luzes (faróis e giroscópio) acesos durante à 

noite, como condição para que não houvesse tiroteios na localidade. Naquele ano, pudemos 

observar diversas ocasiões em que as viaturas que estavam posicionadas nas entradas da 

favela ficavam completamente apagadas, mal de distinguindo dos demais carros de passeio 

que as rondavam.  

A partir do segundo semestre de 2013, em função da intensidade e frequência dos 

confrontos armados, as UPP’s receberam selos de “qualidade” e foram catalogadas em três 

categorias: vermelhas, amarelas e verdes. As primeiras seriam as mais perigosas, com maior 

índice de confrontos e risco de letalidade, as amarelas, seriam as de médio ou pouco risco, e 

as verdes, destinadas as que não registravam confrontos, recebendo a alcunha pelos policiais 

de “casas de família”.  

A partir da localização e caracterização da política de segurança pública que 

governou o Rio de Janeiro na última década, buscamos compreender e situar a UPP nesta 

política e, dentro dela, explorar uma das práticas de polícia de proximidade implementada 

pela PMERJ: a mediação de conflitos feita por policiais militares. 

 Não é possível compreender o lampejo de prática de proximidade sem compreender 

a que riscos policiais e moradores estão expostos, eis que para falar em proximidade 

precisamos falar em circulação e convivência social. Tal convivência foi sendo desafiada, 

notadamente a partir da classificação das áreas de UPP (vermelha, amarela ou verde), 

havendo desde lá um recrudescimento da violência, da letalidade e, com elas, aumentando o 

abismo entre morro e asfalto, polícia e favela.  
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A relação de tensão dentro da favela, em função do regime medieval imposto por 

grupos armados, forja uma subjetividade muito particular em cada comunidade. Os ‘estatutos 

legais’ diferem-se entre si e, com eles, as noções de certo e errado, proibido e permitido, justo 

e injusto. A presença da polícia acrescenta outra moralidade, a partir de outro sujeito 

moralizador, que tem como peculiaridade o fato de não morar ali. A convivência desses 

valores e dessas moralidades trouxe à tona conflitos que antes não saiam dos limites da favela 

por imposição de grupos armados.  

Essa convivência, segundos nossos interlocutores, colocou foco no fato de a 

segurança pública não se limitar ao combate da criminalidade.  Trouxe consigo os 

desconfortos de organizar uma conflituosidade social antes não administrada pela polícia, o 

que exigia deles uma intervenção que levasse em consideração os mais diversos 

atravessamentos que operam na relação social.  

 Segundo pudemos verificar, a partir de observações e de nossa interlocução, os 

resultados das práticas dialogais levadas a efeito pela policia, onde isto foi possível, 

contribuiu para redução dos distensionamentos entre moradores,  para um atuar preventivo da 

polícia e para um aprimoramento da relação entre os policiais e a comunidade. Isso não 

significa dizer que o projeto foi bem sucedido, como sobreveio ao longo deste trabalho, a 

política da UPP nunca foi voltada para implementar policiamentos de proximidade, embora 

em alguns lugares e por pouco tempo, tais práticas pudessem ser observadas.  

 A mediação nas UPP’s pode ser tomada como um projeto piloto para efeito de 

avaliação, vez que foi incipiente na maioria das comunidades, mas registrou números 

significativos em outras, como no Batan, Borel, por exemplo. Não podemos deixar de 

sinalizar que, como um procedimento voluntário, isto é, de participação não compulsória das 

pessoas, o índice de adesão a ele é pequeno, algo em torno de 60% das pessoas que chegam 

para a mediação concordam em participar. Assim, os números absolutos para serem mais 

robustos precisam de maior volume e condições para o trabalho aparecer.  

 Como restou evidenciado pelas entrevistas, as técnicas de mediação, associadas ao 

exercício dela pelos policiais mudam a forma como o policial vê a comunidade e trata seus 

moradores. Ainda que muitos deles tenham criticado a formação teórica que receberam, pois a 

entenderam insuficientes para começar o trabalho.  

Isso não quer dizer que a mediação e todas as demais técnicas de solução não adversarial 

de conflitos sejam, por si sós, capazes de mudar a polícia como um todo, mas se revelaram 
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instrumentos importantes para a evidenciação das fragilidades na formação da polícia e da 

necessidade de rumar no caminho de fazer segurança pública por outras portas que não 

somente a da guerra que ilumina as práticas de todos o sistema criminal.  
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